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 0 ( راربألا ب ولق ةجهب )

 م ص

 رورش نِي هللاب ذومنو «هُرِفغَتسُنو «ةنيعتسنو هم ؛هلل دما نا

 الف ؛للیلضی نمو «ُهل لضم الف ؛هللا و دهي نم ءانلامعأت ايس نیو انسا

 .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلا ال نا دهشأو

 .هلوسرو هديع لمح نا دهشأو

 I م وه 4 م
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 هجوم 22 ی سف نم د ا يا ey شا سانا 4
 هه 2 3 3 س وك 1

 هلل ماو و أرك الجر كن
 .[۱:ءاسنلا قم 2

 مس 4

 مک د افاد ر دید ار "و 07 تو

 ۷۰-۰۷۱ :بازح ال ا] #ًاميظح[ نوفر دف سر علم نر کروا

 رو اک لمح ىذه يدها ر رخو هلا مالك شیدا قدص ةدصأ نفع امأ

 رانا يف ةلالض اکو :ةلالض هاب لکو عذب ةئدح لکو ءاهتاثدع رومألا



 ( راربألا بولق ةجهب ) 1

 مكجلا عئادبب هّصخو «ملکلا عب دار هلع ادمحم ثعب لالا ناف ؛دعب امآ

Oتشعب) ل ل نت  

 .''"«ملكلا عماوجب

 :ناعون لب ئنلا اهب صخ ىتلا مِلَكلا ٌمماوجف

 يذ هاو ناسخإلاو لا ملا 3 :هلوقك «نآرقلا يف وه ام :امهدحأ

 ۹۰ :لحلا نو رکن هاشخفلا نع یهو ىرقل

 ف ثبت الا ارش الو عفت كرما الا ريغ بالا منه رب د ۸ :نسحلا لاق

 فص هنع ةروثأملا نئسلا يف ٌدوجوم رشتنم وهو كلو همالك يف وه ام :يناثلاو

 :ةعماجلا دل هتاملك نم اعومج ٌءاملعلا عج دقو

 نم ملکلا عماوجو زاجيإلا» :هاّمس ًاباتک ىنَسلا نب ركب وبآ ظفاحلا فنصف

 .«ةروثأملا ننسلا

 :هامس اباتك ةزيجولا ملكلا عماوج نم يعاضقلا هللا دبعوبأ يضاقلا عّمجو

 .«تادالاو مکیا يف باهشلا»

 ثيداحألا» ها متن اسلحي حالصلا نب ورمع وبأ ظفاحلا مامإلا ىلمأو

 يف ناك امو ءاهيلع نيّدلا َرادم ّنإ :لاقُي يتلا مماوجلا ثيداحألا هيف عج «(ةيلكلا

 رو س ىلع اذنه ةه اع فمات جلا تالا تاكا ناه
 ر

 .اشیدح

 .(۲۷-۲۸ص) هانعمو هجن رحت يتأي )۱(



 ۷ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 «حالصلا نبا اهالمآ يتلا ثیداح الا هذه دخأ يوونلا دهازلا ةيقفلا ّنإ مث

 .'««نيعبرألا» :هباتك یمسو ءاثيدح نيعبرأو نينثا مات اهيلع دازو

 ا ثيداحأ) :«ةيوونلا نيعبرألا» ثيداحأ ىلإ بجر با مامإلا مض مث

 اهلك ثيداحألا ةدع لّمكت ىتح «مکیلاو مولعلا عاونأل ةعماجلا ملكلا عم اوج نم

 نيس حرش ٤ مكيملاو مولعلا عماج) تاطتسلا هباتک ناکف ؛ 3 نيسمح

 .«ملکلا عم ماوج نم اثيدح

 مهنم ناك ؛مالعأو ٍةمئأ نم ٌماوقأ مهکلسم كلسو «مماونم ىلع فنصو

 يف -هللا هجر- يدعسلا رصان نب نهرلا دبع ةمالعلا انمامإ رضاحلا انرصع يف

 دقو .ارابخألا ع ماوج حرش يف رايح الا نويع ٌةَرَقو راربألا بولق ُهجهب» اذه هباتك

 تاعا وخ دخ کو ا حرشا یلع لمتشا -هارت- هلع ی ءاج

 .ةحيحصلا دئاقعلاو فعلا عيضاوملاو مولعلا فانصآ يف عماوخا ةّيوبنلا

 ."”(ةّماعلا دئاوفلاو «ةلماشلا تاحالصالاو «يبادآلاو هقفلاو «ةيركلا قالخألاو

 قفَو- هب ةيانعلاو «باتكلا اذه ٍةمدخ ىلإ -!اهفعضأ امو- ةّمهلا تهجوتف
 دنع هنأ الإ ورامث ةرثكو ءِهِتميق يلاعو هّيدئاف مظع یلع هنآ ةصاخ ح قلو ام

 بیو لی نيد يلع تیر a دنع يورك ربو ءروجهم ريثكلا

 بنذ لک انلآو انخياشمو هفّلْؤم نعو ينع هب ٌرواجتي ْنَأ ير الئاس روم خاو

 .روشنلاو ثعبلا موي هب انعفنی نآو روصقو

 .ارصتخ ۵۳-۵۱ /۱) بجر نبا مامالل «مكحلاو مولعلا عماج» (۱)

 .(۵۷ ص) «قباسلا ردصملا» (۲)

 .(۲۷ ص) اذه هباتک رخآ يف یدعسلا انمام] هلاق (۳)



 (« راربألا ب ولق ةحهب ) ۸

 :هماتکلا اه ٭

 ءسنج يف عماوجلا لَك يتلا ثيداحأ نم ةلمج -هللا همحر- هفّلؤم هيف ركذ #

 یلع مالک سايح يسر ةمستتفلب ملعلا بار نم ای و «عون وأ

 بتک ىلإ اهوزع دعب «ریعقتو رايقعت ريغ نم ریسفتو نایبب اهتالالدو اهدصاقم

 .لوصألا ةنّسلا

 «نيديفتسملا ةهزنو «نیبغارلا ةيغب يه ؛ةعرمم ةضورو «ةسيفن ةرهوجا 6

 وفراعلا روهز نم هب تلحتو «قينأ رهظم نی هب ترهظ امل ؛نيرظانلا ةجهبو
 55 ةيناد تارمثو ءاهؤانتجا رو «ةليلج دئاوف نم هتعدوأ الو «قیقحتلاو

 .اهبرشم قار ٍةبذع لهانمو «اهقاذم

 ماکح لاو .ةعماجلا لوصألاو «ةعفانلا دئاقعلا نایب ىلع تلمتشا ثيح

 ءاهذخأمو ءاهمكح نايبو ءاهريغو «ةحكنأو «تالماعمو «تادابع نِم] ةعؤونتملا

 مولعلاو ءةَمهملا میضاولا نم اهریغو قیماسلا بادالاو [اهدعاوقو ءاهلوصأو

 ةصاخلا عفانلا و ا تاههيجوتلاو 7 ..تصوتتلا تاحالصالا مولعک] ٍةَمبا

 ارو اه نا بينك يتلا «[ّراضلا مفدو یةیویندلاو ةينيدلا- ةماعلاو

 .انیقیو هدیزتو

 لا مالک دعب- مالکلا e حرش اهنأ :اهنم كبسحو

 هدصاقمل نييبتو هيي دمحم مهحصفأو .قلخلا ملعأ مالك .هعفنأو ريخلل هعمجأو

 - يدعسلا رصان نب نمحر لادبع لضافلا خيشلا اهمدقي «ةسيفنلا هزونكو «ةفيرشلا
 رودیو ةقرشم هقيقحت سومش تلاز الو 50 هلهأو نی نع هل هازج

 0 همولع

 -نيتفوقعم نيب امو «(فراعملا -05١ص) يقفلا دماح دمحم خيشلا ةعوبطم ليذ نم )١(



 ۹ 4 راربألا بولت ةحهب )
 ل ا 3 -----39327ا070

 بر ىلإ هدشري ام قحلا ةفرعم دعاوق نم هيف دجي ةقيقحلا بلاط هأرق نإ #
 لال

 برب أقح فّرعت عقاولاو ةرطفلل ةقفاوم ةميلس ًالوصأ هيف دجيس امك ...

 هقلخل ىلاعت هللا ببحتو «هددجتو بلقلا يف َناميإلا يّبرتو «هيلإ لصوتو «نیلاعلا

 ةحضاولا ئدابملا ىلع هعضيو «قيرطلا هل رینیسف ُمّلعتم ئدتبم هأرق ْنِإو ...

 مهفلا هبنجتو هديلقتلا ٍةقبر نع هعفرت يتلا ءةيقيقحلا ملعلا لئاسم ىلإ هب يّدؤت يتلا
 .هجاوفب اهرعشتسیو مدي اهُسملی ا هلصتو لیلعلا

 «ةيسفن ةيوبرت تارظن ىلع هيف نورثعیسف «نوملعلاو نوّبرملا هأرق نو
 نع -اهتاصصختو اهیابعشت لكب- ةرصاعملا ةيبرتلا مولع زجعت ماه ةيقالخأو

 .''”(اهريظنل ريظنتلا وأ ءاهلثمب نايتإلا

 .. ءازجلا ريخ انع يدعّسلا انّمامإ هللا ىزجف

KERR 

 .( ۲۸ ۰۲۵ ص) هذه انتعبط يف اهلباقیو ۳(۰ ص) اهتعیلط نم وهف

 .ارصتخ (۷-۸ص) میقلا نبال «دئاوفلا» باتکل دیعس تيآ نيسحلا ةمدقم (۱)



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۰

 :اصمیوهتو هیاتملا تاعبط *

 «...راربالا بولق ةجهب» باتکل لّوألا قیقحتلا ةدوسم نم تغرف نأ دعب

 /ةئلاثلا.ط) -ضايرلا- فراعلا ةبتكم ةعوبطم ىلع ًادمتعم -هتنمو يّبر لضفب-
 ىلاعت هللا همحر يقفلا دماح دمحم خیشلا ةعوبطم نع يهو (م۱۹۸4- هم ۰ 4

 (-۱۳۷ ت) انفلؤم ةايح يف ةعوبطلاو ؛(ه۱۳۷۲ ةنس) ةّيدمحلا ةنّسلا ةعبطم

 تارتف ىلع باتكلل ةيلاتلا تاعبطلا ىلع -كلذ دعب- تفقو ؛ىلاعت هللا همحر

 هتاعبطب باتكلا يف رظنلا تدعاف ؛اضرغ ال اضرع ةفلتخم نكامأو «ةدعابتم

 ةدع اهيلع ناكف ؛-ةنوؤملا ىفكأ نأ ىسع- اهیف المأتم اهتخآ ولت ةرم ةفلتخلا

 :اهيلع ىنمّرلا يفوقو بسح تاعبطلا دادعت دعب بيرق نع اهليجأ تاظحالم

 .-رکذلا ةقباس+ فراعلا ةبتکم ةعوبطم (۱)

 .(م۱۹۹6 - ھ٤۱٤۱ / ىلوألا.ط) بتکلا ملاع ةعوبطم (۲)

 بيكو ۱۹۸۸ - ۵۱6۰۸ /ىلوألا.ط) ثارتلل ناّيرلا راد ةعوبطم (۳)

 ىلع بتكو 2۱۹۸۷ - ه ۱٤۰۸ /ةثلاثلا.ط) سدنسلا ةبتكم ةعوبطم (4)

 بيكو 2۱۹۹۵ - ها 4۱۵ /ىلوألا.ط) ةقراشلا - حتفلا راد ةعوبطم (۵)

 .حتفلا رادب قیقحتلا ةنحل فارشا :اهفالغ ىلع

 - .ه۱8۱۲ /ةيناثلا.ط) ةزينعب يفاقثلا حلاص نب حلاص زكرم ةعوبطم (1)

 يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع خیشلا تافل ةلماکلا ةعومجلا) نمض ۲

 ۱ .(ثيدحلا (۲) هللا همحر



 ١١ ) راربالا بولق ةجهب )

 داشرإلاو ةوعّدلاو فاقوألاو ةيمالسإلا نووشلا ةرازو ةعوبطم (7) -

 .(ه۱۱۹.ط) ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 ىلع بتكو «(مء١٠٠۲ - ه١47١ /ىلوألا .ط) نطولا راد ةعوبطم (۸)

 .شغرب لآ ديعس دمحم نب ماشه قيقحت :اهفالغ

 ىلع بتكو «(م۲۰۰۲ - ۱6۲۲ /ىلوألا .ط) دشرلا ةبتكم ةعوبطم (9)

 .ینیردلا لآ يمسر نب ميركلا دبع هيلع قلعو هثيداحأ جرخو هصن طبض :اهفالغ

 ةلقتسم نيب «ةقرتفمو ةعمتجم- ةقباسلا تاعبطلا ىلع تاظحالملا لمجم #

 ۱ :-ةرثکتسمو

 ؛هشیداحاز هنایآ نفعب يف یتح ؛بادخلا لا فاحت موقو - 1
 !ناعتسلا هللاو «.(5١5ص) هيلع تهبن ام اهحبقأو

 !تاعبطلا ضعب يف طقس - ب

 ! لكشي ام ليكشت مدع - ج

 !ةينآرقلا تايآلا ضعب ورع يف أطخ - د

 !راثالاو ثيداحألا ضعب ورع يف روصق - مه

 !اهتاور رکذو ءاهماقرأ ينو ءاهرداصم ضعب ىلإ اهوزع يف أطخ - و

 فل ول هيلإ راشآ ام امآ ةحارص ةروكذملا ثیداح الا ضعب جیرخت مدع - ز

 ۱ !جیرخت وأ وزع نی ةيانع یندآ قلی ملف ؛ةراشإ ثیداح الا نم

 - !افعض وأ ةحص ثیداح الا ضعب ىلع مكحلا يف روصق - ح

 !فلزلا اهنم لقن ىتلا رداصلا ىلإ وژعلا مدع - ط



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۲

 !تاحلطصم وأ ظافلأ نم لكشي ام حيضوتو ريسفت مدع - ي

 !ةيليصفتلا ةيملعلا سراهفلا نم تاعبطلا كلت ولخ - كل

 بوشلا هسابلإو «هب قيلي نف جارخإ ىلإ باتكلا ةجاح :اريخخأو - ل
 .تيشقلا

 نوكت نآ -فساللو- ودعت ال «كلت هتاعبطب باتكلا ةمدخف :راصتخابو

 !ناعتسلا هللاو ؛ةمودعم وأ ةموعزم وأ «ةرصاق امإ

 «هب ةيانعلاو باطتسملا باتكلا اذه ةمدخ ىلع ًاصرح ينداز هلك اذهو

 نم هانرکذ ام التو «للزلا تجي نآ ىلع لاعتو هناحبس يري ًانیعتسم
 وهو لیفک ليه لکب هناحبس وهف .تاعبطلا كلت ىلع تادقنو تاظحالم

 .لیکولا معنو يسح

 e دج دج دع د



 ۱۳ ( راربالا بولق ةجهب )

 .هب ةيانعلاو هبانطلا ةمدخ مصفح #

 فراعلا ةعوبطم تدمتعا ؛باتکلل ةطوطخم ىلع لوصحا نسي ملال ١(

 ةايح يف اهرودصل ؛(ه۱۳۷۲ ) ماع ةيدمحا ةنسسلا ةعوبطم نع يهو- الصا

 .-ىلاعت هللا همحر يدعسلا خیشلا

 لاقثإ نود نيتفوقعم نيب باوملا اتبثم .تاعبطلا ةيقب اهيلع تلباقف
 طبض یلع اعر اط ةرورض هل ام ال ءةعوبطلا ا قراوفب يقارخلا
 .فیحصتلاو فیرحتلاو طقسلا نم هتمالسو .باتکلا صن

 :یلع لمتشت ةمدقم ةباتک (۲

 .لؤقلا حانتفا *

 .باتکلاب فیرعت #
 

 .الامجإ اهميوقتو ةقباسلا تاعبطلا #

 .هقيقحنو باتكلا ةمدخ يف مبتلا جهنلا #

 .فلؤملل ةزجوم ةمحرت #

 .اهراوجي هايإ العاج ءاهروس ىلإ ةينآرقلا تايآلا توزع ۳

 ةروکذم «ةفوقوم وآ ةعوفرم تناک ءاوس- باتکلا ثیداحآ تجرخ (6

 «ثيدحلا حلطصم مسلع يف قلا و اهيلع مكملا نايب عم «دةراشإ وأ ةحارص
 :يتالاک كلذ ناکو یاملعلاو طاها ماكحأ انايحأ القا

 كلذ يف ام امهيلإ هوزعب تیفتکا ءامهدحأ وأ «نیحیحصلا» يف ناك ام (1)

 .ةدئاف وأ ةرورضل الإ «ةلاطإلا نع نغم ةحصلاب مالعإ لب راعشإ



 ١ ) راربألا بولق ةجهب (

 اجيرخت ۶ لایق یاس تفت د .«نيحيحصلا» جراخ ناکام (ب)

 فار ااو كاهاملا فوت الطاف طا قرص | غ ملغ

 دعاوق هلك كلذ يف ًايعارم توبثلاو لوبقلا ةجرد ىلإ هيقريل ؛-لیصفتب جاتحا نإ

 .ةّيثيدحلا ةعنصلاو حلطصملا ملع ٠

 سأر ىلعو «نیققحا ءاملعلاو «نيقباّسلا دوهج نم تدفتسا (ج)

 .-ىلاعت هللا همحر- """ینابلألا نيّدلا رصان دمحم ثّدحللا انخيش نيرصاعملا

 مايالا ةنسحو ماشلا ةماشو «مامه ا مامإلاو «مالعألا ملعو مالسالا خيش وه (۱)

 دمحم نمحرلا دبع وبآ :دهازلا عرولا هيقفلاو .فلّسلا ةيقبو ءايندلا ثّدحمو «تقولا ظفاحو

 ۱ .ينابلألا «مدآ نب يتاجن حون نب نیدلا رصان

 اصيرح «ةنُسلا يف ةبالصلا دیدش ؛ًايرثأ اَیفلسو ءايبح ًاربو ءايكز ًایکذ -هللا هحر- ناك
 عماقو «ةنسلاو نيّدلا رصان -قحب- وهف نمادی الو كلذ يف يباح ال .صرح اميأ اهئايحإ ىلع

 ۱ .ةعدبلاو ةلالضلا

 :لاق اميف لاق ذإ -زارخلا دلاخ خ الا وهو- اربخ لئاقلا هللا یزجو

 ينابلالا رصان ثّدحا :نعأ انرصع ققحم نم انيأر دقلو

 نسمهرلا ةعيرشل رشان نم ادبحای انرصعب مو لعلا رشن

 ينابر ىهنلا وذ خیاشلا خيش هقح يرزأ تسلف نامزلا مّلع

 ينادلل يهتني حيحص رخ ىتأدقو نامزلل ددجا وهف

 نآرسقلاو ثیدحتلاو هقفلاب هنامز ديرف یحضآ يذلا وهو

 ناندع نم راتخلا یضطصلا دمحم يبثلا ةئس نع ابذ مک

 تناکو «(م۱۹۱6 = ه۱۳۳۳) ةنس ةينابلأ ةمصاع ةردوقشآ يف -هللا هحر- خیشلا دلو

 (۱۹۹۹/۱۰/۲ قفاولا ه ۱٤٩۰ ةرخالا یدامج ۲۲) تبسلا موي سمش بورغ لیبق هتافو

 = .نيمآ هرشحو هثعبمو هريق ىف ههجو هللا رضنو .ةعساو ةمحر هللا هح رف



 ۱ ( راربألا ب ولق ةحهب )

 -اهنم اذهو- هتك ٤ يدعسلا مام ملا جهنم نم رهظی :(هیبنتو ةظحالم) #۴

 - هللا همح رد هدروي ام نيب ةنراقملاب ثيح «ینعلاب ةيوبنلا ثيداحألا درون انا هنأ

 وزعي هنإ مش ءنِئتياوُرلا نيب افالتخا كانه ّنأ دجت «هرداصمو ثيدحلا ناظمو

 جرخ نم هريغ ةياورو هتياور نيب اقفلم -الثم- يراخبلا مامإلا ىلإ ثيدحلا

 يف -تعطتسا ام- تدهتجا دقو ؛هسفن يراخبلا تاياور نيب ىتح وأ «ثيدحلا

 نم هناكم يف -هللا هباثأ- يدعّسلا خيشلا عينص ىلع اهّبنم .كلذ نايبو حالصإ

 .قفولا هللاو «ةقاطلاو عسولا ردقب شيتفتلاو ريقنتلا يف ًادهج لآ لو باتکلا اذه

 .هترورض تيأر ام ىلع قيلعتلاو «ظافلألا بيرغ حرش 1

 . .اههقفو اهعوضوم بساني ام ةيوبنلا ثيداحألا ةنونع ۷

 .ةعوبطلا خسنلا كلت ضعب يف ةحفاطلا ةيعبطلا ءاطخ الا حيحصت ۸

 انام باك نم ةدافتسالا یلع ءیراقلل ةنيعم ةيملع سراهف تفقس(

 :لمشت «یدعسلا

 ` .ةينآرقلا تايآلا سرهف (1)

 .ةيفلسلا راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف (ب)

 ةيملعلا هتايحو هداهج ينابلألا باتك» :-هتافلؤمو هرثآمو خيشلا رابخأ لوح- رظنا
 نيدلاو ةتسلا رصان انخیش عمو .هل «هرصتخالو ينابيشلا میهاربا دمحم «هيلع ءاملعلا ءانثو

 ةموظنملا»و «يبلحلا يلع انخيشو هذيملتل «ةريخألا هتايح روهش يف..ينابلألا نيدلا رصان دمحم

 ددع -۲۳) اهددع يف «ةلاصألا ةلج»و هل «ةيوبنلا ةنّسلا مولع دّدجم ءاثرو راثآو رثآم يف ةينونلا

 .يريهزلا ريمسل «ينابلألا نيدلا رصان دمحم رصعلا ثلحم»و ؛(ينابرلا ماعلل ءانئو ءافو صاخ



 « راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۹

 .لیدعت وأ حرج مهيف ملکتلا لاجرلا سرهف (ج)
 :ةروثنلا دئاوفلاو لئاسلا سرهف (د)

 .دیحوتلاو ةديقعلا ملع :الوأ

 .ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا مولع :اینا

 .هب قلعتی امو ملعلا :اثلاث

 .دعاوقلاو لوصألا :اعبار

 .هقفلا :اسماخ

 .يناعلاو تاحلطصلا :اسداس

 .میساقتلاو عاونألا :اعباس

 .مجارلاو رداصلا سرهف ( ه )

 .يلامجإلا تایوتحما سرهف ( و )

 ةمالسلا وأ ةمصعلا يسفنل معزآ الف لوذبلا دهجلا نم مغرلا یلعو ...

 لاو !يئادر ریصقتلاو !یراثد روصقلاو !يتيجس أطخلاو فيك ءاطخلاو للزلا نم

 !ناعتسلا

 انملکت ام رئاس امأف» :-لاق نيح يباطخلا ناميلس يباب ايسأتم- لوقأ اما و

 لاو هيکزن ًالاب ءاقحا انإف انلاثمأ نع هانذخاو ءانماهفأ غلبمب هانکردتسا ام هيلع

 !هب ةقثلا دكؤن

 يف هللا هدشانن نحنف «هرييغت بجي ىنعم وأ فرح ىلع هنم َرْثع نم لکو



 ۱۷ ( راربألا بولق ةجهب )

 يف ةحيصنلا ّقح ءادأو هحالصإ

 نوعلا دي مّدق نم لک ركشأ نأ -ماقلا اذه يف- ینتوفی الف ؛اماتخو

 هازجو ملا هدّدس- دواد نب دمحم :دودولا يخأ ءانثلاو ركذلاب صخاو «ةدعاسملاو

 .ةقداص ةّمهو ةبحمب «ةرباصمو دهج نم هلذب ام ىلع -اريخ هللا

 انلمع لب نا «لسوتآ ایلعلا هتافصبو «لأسأ ىنسحلا هئامسأبو وجرآ هللاو

 ينتعملل اقئاسا هلعجي ْنأو هظفم هناحبس انظفحي ناو نیراذلا يف نسخ لرش اذه

 ءيشب عفتنا اخأ لئاس انأو «تاكلهملاو حئابقلا عاونأ نع هل ًازجاح «تاريخلا ىلإ هب

 .نيعمجأ نيملسملاو ءانبابحأ رئاسو .يخياشمو «يدلاولو «يل وعدی نآ هنم

 منو هللا يسحو «يدانتساو يضيوفت هيلإو يدامتعا میرکلا هللا یلعو

 ." «ميكحلا زيزعلا هللاب الإ 1 الو لوح الو «ليكولا

 نم ىلعو ملسو هبحضو هلآ یلعو دمحم مان الا ديس ىلع هللا یلصو

 | .نيّدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبتا

 .. نیلاعلا بر هلل ٌدمحلا نأ اناوعد ٌرخآو

 بتکو

 يممعتلا ثم اح او

 كرمابم لآ ديعس نب سدان

 هنع هنع هللا افع
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 )١( /۱)يباطخلل ؟ثيدحلا بیرغ» ٤۹٩(.

 ) )۲.(۳۹ص) يوونلل «نيحلاصلا ضایر»





 ۱۹ ( راربالا بولق ةجهب )

 وبآ اهخیشو میصقلا ةمالع دهاّرلا عرولا يلوصألا هیقفلا ةمالعلا وه

 یسمیمتلا يدي لآ دج ني رضا نب هل ةع نب رضا نی نه لع فاع

 :هدلوم #

 نیوبألا ميتي شاعو هم ۰ ا خيراتب ميصقلا يف ةزينغ يف دلو

 نم هلو قوت نآ هدلاو ثبل ام مث تاونس عبرآ رمعلا نم هلو هم تفوت ثیح

 .تاونس عبس رمعلا

 :ةيملعلا هتایحو هتأشن #

 هتیاعرب ماقف ده ربكألا هنبا ىلإ هتافو لبق هب یصوأو هتیبرت يف هدلاو ىنُع

 ليللا ایواط «ملعلا بلط يف ةديدشلا ةبغرلاو «ةحلاصلا ةئيبلا هل ترفوتف «مايق ريخ

 نم ة ةرشع ةيداحلا يف هنقتأو هظفحو نآرقلا أرقف ماّيألاب امهنيب الصاو ناهنلاب

 .ةيعرشلا مولعلا رئاس لیصحت يف عرش مث «هرمع

 يف أرقف ؛ةدع مولع يف أرق لب هرلحاو نف ىلع ملعلل هبلط يف رصتقی ملو



 4 راربألا بولت ةجهب )۰ ۳۰

 .اهغو «ةغللا مولعو .حلطصملاو لوصالاو ةديقعلاو «ثيدحلاو .ريسفتلا

 لا نبا هذيملتو یمن نبا مالسإلا يخيش بتكب -هللا هحر- ين دقلو
 اتو ةباتكو ر ,E ءاراكذتساو ةعلاطم اهیلع بکاف لا ةيانع

 ...اهلفكو املعتو

 ةتاقوأ ابتر .هرمع نم نيرشعلاو ةثلاثلا يف ميلعتلل هسولج لّوأ ناك دقو

 اهضعبو یاملعلا ىلع ةءارقلا يف هتاقوأ ضعب يضقي ناكف ؛میلعتلاو ملعتلا نيب

 تأوفي الو اف تخت وكلا ةعجارم يف اهضعبو ؛مهمْلعُي ذيمالتلل سلجي

 عيمج لّوعمو «هيلإ اعجار هدلبب سيردتلا راص یتح هبتر دقو ال نیش هتاقوأ نم

 .هیلع -ملعتلا يف ةيلطلا

 :ةقلخلا |

 فيثك ءاقلط ؛اشلتم «هجولا ريدتسم «رعشلا فيثك «ةماقلا طّسوتم ناك #

 .نوللا ةوافصو «روثلا «ولعیب هجولا نسح «ةرمحلاب ًابرشُم نوللا ضيبأ «ةيحّنلا
 :ةيقلخلا ت

 ىرُي ال «هقلخ نسحب قلا ىلإ بحت ةباعد اذ -هللا همحر- ناك #

 .ههجو يف بضغلا

 اعضاوتم «هلثم ردني بناجلا نیو عضاوتلا نم ريبك وبناج ىلع ناك *

 .ريقفلاو ینغلاو «ريبكلاو ريغصلل

 .هلامعأ لك يف مزحلاو ةهارنلاو لاو بدألا نم بيك بناج ىلع ناك *

 .هدي تاذ ةّلق ىلع سفنلا ز زيزع ءافّفعتُم ادهاز



 ۳۱ ۱ ۱ ( راربألا ب ولق ةحهب )

 ةبلطلا نم ءارقفلل مفدیو «ءابرغلاو نیکاسلاو ءارقفلا ىلع ةقفش اذ ناك #
 .هليصحتو ملعلا بلط نع ةشيعلا لئاسوب لاغشنالا نع اودرجتیل ؛لاومألا

 نيعزانتملا نيب لکاشلا لحم ام ًاريثكو «نيبلا تاذ حالصال اب ناك # .

 ۱ .حلصو اضرو «لدعب

 .ءاليخلاو رّیکلا نع الضف ةرهشلل ًابناجم نا طسوتم هسیلم ناك #

 لوآ وهو «( »۱۳۳۷ - -ه۱۲۱) رساج نب دم نب ميهاربإ خیشلا - |

 .امشوصاو «ثیدحاو فلا :یف هنع ذخاو «هیلع ارق نم

 :هنع ذخأ (ه۱۳۳ - ه۱۲۵۷) لبشلا میرکلا دبع نب دمحم خیشلا -۲

 5 .ةيبرعلا ةغللا مولعو «هلوصأو «هقفلا

 -به۱۲۸۲) -ةزينع يضاق- يضاقلا نامثع نب حلاص خيشلا -۳

 همحر يفوت ىتح همزالو «مهب رثاتو مهنع ذخأ نيذلا ءاملعلا رثكأ وهو «(ه ۱

 .ةيبرعلا مولعو «-هعورفو هلوصأ- هقفلاو «ريسفتلاو «دیحوتلا :يف هنع ذخأو ؛هللا

 :هنع ذخأ (ه101--ه1784) يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلا -

 .ةيبرعلا ةغللا مولعو .هحلطصمو «ثيدحلاو ءريسفتلا

 (ه6 - م۱۳۰۰) منا دمحا زیزعلا دبع خيشلا نب دمحم خیشلا -ه

 .ةيبرعلا ةغللا مولع :هنع لخأ

 :هلیمالت ضعب #

 سلجاب ةمئاذلا ةئيهلا سیئر) ليقع نب زیزعلا دبع نب هللا دبع خیشلا -۱

 .(اقباس ءاملعلا رابك ةئيه وضعو ءاضقلل ىلعألا



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳

 عماجلا ةمامإ يف يدعّسلا هخيش فلخ) نيميثعلا حلاص نب دمحم خیشلا -۲

 حلاص نب دمحم ةمالعلا ةايحل عماجلا» :يف رظنتلف ؛ةلفاح ةمجرت هلو «ةزينعب

 .(«- هللا همحر - نيميثعلا

 .(ةيبرغلا ةقطنملاب زييمتلا ةئيه وضع) ماسلا نمحرلا دبع نب هللا دبع خيشلا -۳

 ةوعدلا مامإ دهعم يف سّردملا) ناملسلا دمحم نب زيزعلا دبع خيشلا -

 .(اقباس ضايرلاب

 :ةلئاسرو هنافْلْوم نت

 تافلوم هلو «فيلأتلاب ةغِلاب ةيانع اذ -یلاعت هللا هحر- يدعّسلا خيشلا ناك

 :عویطلا نمو اا ضعبلاو عبط اهضعب ءةيعرشلا مولعلا فلتخ يف ةريثك
  .«نيدحلملا لوصأ لاطبإ يف نيهاربلاو عطاوقلا ةلدألا» -۱

 رئاصبلا يلوأ داشرإ» :ىمسملاو .«ماكحألا ةفرعم ىلإ داشرإلا» -۲

 لاؤُسلا ىلع بترم قيرطب بابسألا رسيأو قرطلا برقأب هقفلا لينل بابلألاو
 ۱ .«تاوخاو

 .(ةیعامتجا ةينيد ةرواحم) «قحا راصتنا» -۳

 ««رابخألا عماوج حرش ٤ رايخألا نويع ةرقو راربألا بولق ةجهب» -

 ظ .كيدي نيب كرظن ديق يهو

 .«ةیفاشلا ةيفاكلا حيضوت» -۵

 .«ناميإلا ةرجشل نايبلاو حیضوتلا» -
 .«ةفینلا ثحابملا نم ةيطساولا هيلع توتحا اميف ةفيطللا تاهيبنتلا» -۷



 ۳ « راربالا ب ولق ةجهب )

 .«نانملا مالك ريسفت ٤ نمهحرلا ميركلا ريسين تال -

 .«نآرقلا ريسفت ةصالخ يف نانملا فيطللا ريسيت» -4

 .«ةيفاشلا ةيفاكلا نم نيلسرملاو ءايبنألا ديحوت حرش يف نیبلا حضاولا قلا -۰

 ۳9 برش مکح» 2-۱

 .«ةیردقلا ةلكشملا لح يف ةيئاتلا ةديصقلا حرش ةيهبلا ةردلا» -۲

 ظ .«مالسإلا نيد نساحم يف ةرصتخملا ةردلا» ١-

 .«ةّيهقفلا دعاوقلا يف ةلاسر» - 6

 اقيقحت اهب ُتينتعا دقو ««ةّمهملا هقفلا لوصأ يف ةعماج ةفيطل ةلاسر» -6

 ةّيدعّسلا ةلاسرلا لوصف ىلع ةفينملا تاقيلعتلا» :هتيّمس اهليذ يف ًاثوثبم ًاحرشو

 ظ .مزح نبا راد یدل -دمحا هلو ةعوبطم يهو ««ةفیطلل

 نونفلاو دئاقعلا يف ةرهاّرلا ةرّيثلا قئادحلاو ةرضانلا ضایرلا» ١١

 ۱ .«ةرخافلا ةعونتملا

 .«لوصاالاو طباوضلاو دعاوقلا ةفرعع لومأملا ملعلا ىلإ لوصولا قیرط» -۷

 .«نآرقلا ريسفتل ناسحلا دعاوقلا» -۸

 .«ةعفانلا ةعيدبلا ميساقتلاو قورفلاو ةعماجلا لوصألاو دعاوقلا) ۹

 .(ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا» -۲۰

 .«دباو الا صانتقاو دئاوفلا عومجم» ١-

 .(ةّينآرقلا تای لا نم ةّيئاََرلا بهاوملا» -۲

 .«نیدلا يف هقفلا حیضوتو نیکلاسلا جهنم» -۳



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۲

 .«ةیهقفلا تارظانلا» -۲

 .«ةدیعسلا ةايحلل ةديفلا لئاسولا» -۵

 ...ريخ لک انع هللا هازجف «ةعئارلا لئاسرلاو تعفاتلا تافلولا نم اهريغو

 :هئافوو هنضرم #

 دلا طغض ضرع -تاونس سمخب هتافو لبق :يا- -ه۱۳۷۱ ماع بیصآ

 ىلإ لقتنا نأ ىلإ -هيلع رباص وهو- ةّرم دعب ةّرم هيرتعي ناكف «نييارتثلا بلصتو
 هاو انعمجو هللا همحر ه۱۳۷۲ ةرخآلا ىدامج ۲۲ سيمخلا موي رجف هبر

 ی تانج يف انيدلاوو
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 حيضوت يف هدوهجو يدعس نب نهرلادبع خيشلا» باتك نم فرصتب ةرصتخم )١(

 ناظم هللا هظفح- ىصقتسا (۱۷ ص) هيفو «دابعلا نسحم ادبع نب قازرلادبع خيشلل «ةديقعلا



 ۳۵ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 عيمج نی الیتشم ُهآر هحوضوو وراصتخا ىلع باتکلا اذه لّمأت نم
 يلا ملعو لئاقعلاو ءلوصألاو ءديحوتلا ملع :ىلع ةعفانلا مولعلا

 ةةئيطلاو:ةيويندلاو:ةَيبّدلا بادالاو .قالخألا ملعو «هللا ىلإ كولسلاو

 تالماعمو «تادابع نم :هقفلا ا لک يف ماكحألاو هقفلا ملعو

 مولعو ع اهلوصاو اهِذخأَمو ءاهيكُح نايبو ءاهريغو «ةحكنأو
 عفانملاو بلج ىلإ تاهيجوتلاو «ةعفانلا منا وملاو ءةعّونتملا تاحالصالا

 .ٌراضملا عفدو «-ةيوينّدلاو ةينيدلا- ةّماعلاو ٍةّصاخلا

 دعست دابر هللا ٌتاولص هتاملک نم ةدافتسمو ةذوخام اهلک یمو

 تا چک او ثیداح الا عمجأ حرش هيف ريتخا ثيح

 .هدحو دومحا وه هّللاو «هّیحرو هللا لضف نم هلك كلذو
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 ۳۷ ( راربالا بولق ةجهب )

 ةلماكلا تافصلاو ؛ىنسحلا ءامس الا نِي هل ام ىلع ٍدومحما هلل محلا

 .ىرخألاو لوألل ةت ةلماشلا اهراثآ ىلعو ایلعلا ةميظعلا

 «ليشر قلخو يح فصو لكل قلخلا عمجأ دمحم ىلع مَلسأو يلصأو

 .دیبعلا عيمج نم هعابتأو هباحصأو هلآ یلعو «دیدس لوقو

 :دعب امأ

 ةرخالاو اینللا ری عجآ الو عفنآ الو ته مالک دعب سیلف

 دس .يقلخلا ملعا وه ذإ 3 مع ةليلخو هلوسر مالك نم

 دقو ءاميلعت مهنسحاو ءاليصفتو اليصاتو انايب مهغلبأو 57 اداشرإو

 O مبلكلا عي ماوج لي ينوآ

 ی ميغا انه نانا مصر يشن
 نكل ؛«ملکلا عماوج تیطعآ» :اعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (۵) (۵۲۳) «هحیحص»

 .«عماوج» نم الدب «حيتافم» :يراخبلا دنع

 :ظفلب ًاعوفرم هنع (1) (۵۲۳) ملسمو 6۷۲۷۳ «۷۰۱۳) يراخبلا :هجرخأ ام ىلإو

 .«ملکلا عماوجب تثعب»

 = .«ملكلا عماوج تيتوأ» :ظفلب اعوفرم هنع ۸ 0۷ (۵۲۳) ملسم هجرخآ ام لاو



 « راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۸

 هظفل لیلقلا مالکلاب ملكتي ناك ثيحب «)اراصتحا ٌمالكلا هل ٌريصتخاو

 لوح- (۷۲۷۳مقر- ۲4۷ /۱۳) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق :(ةدئاف)

 .ها«يناعلا ريثكلا ظفللا لیلقلا ءزجوملا لوقلاب ملكتي ناك لي هنإ :هلصاحو» :-ملکلا عماوج

 :ظفلب ًاعوفرم مهنع هللا يضر رمعو «سابع نبا نع ىورُي (۱)

 .«اراصتخا ثيدحلا يل رصتخاو ...»

 نب ديعس انثدح «ةيطع نب ايركز قيرط نم (4۳۳۱) «ننسلا» يف ينطقرادلا :هجرحآ #

  .ًاعوفرم امهنع هللا يضر سابع نبا نع هرانید نب ورمع نع «نامثع نب دمحم ينثدح «دلاخ

 دانسإ اذهو» :(۳۹۲-۳۹۳ /5) «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلألا ثّدحلا لاق

 نع ةيطع نب ايركز» :«ناسللا»و «نازيملا» يفو مهفرعآ مل هنود نمو نامثع نب دمحم ؛ملظم

 .«ثيدحلا ركنم :متاح وبأ لاق «يناسارخلا ءاطع نب نامثع

 .«لقنلا لوهجم ؛يفنحلا ةيطع نب ایرکزا :(توريب -86 /۲) يليقعلل «ءافعضلا» يفو ظ

 .-هللا هحر- همالك .ها «اذه هلعلف :تلق

 بلاطملا»و ؛(9۹) «يلعلا دصقملا» يف امك- «ريبكلا دنسملا» يف ىلعي وبأ :هجرخأو *

 نع «قاحسإ نب نهرلا دبع قيرط نم (۳۲۹/۲) «ءافعضلا) ف يليقعلاو «-(۳۸۷ )٤ «ةيلاعلا

 .اعوفرم هنع هللا يضر رمع نع «ةطفرع نب دلاخ نع «سيق نب ةفيلخ

 :ناتلع هيف :تلق

 «هثيدح حصي مل» :(۱۰۷) «ريغصلا ءافعضلا» يف يراخبلا لاق «سيق نب ةفيلخ :ىلوألا

 ا .«رظن هثيدح يفو

 ةصالخ» يف يوونلا لاق «يطساولا ةبيش وبآ وهو «قاحسإ نب نمحرلا دبع :ةيناثلا

 (ملسم حيحص حرشا يف لاقو «(هفعض ىلع عمجم «ثيدحلا ركنم» :(369 /۱) «ماكحألا

 .«قافتالاب فيعض وهو» :(۸۸/6)

 يف دواد وبأو 23١177 مقر )١١7/5 «فنصملا» يف قازرلا دبع :هجرخأو #

 -(0911) «مالکلا مذ» يف يورهلاو «(0705) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو .(400) «ليسارملا»



 2 ۱ ( راربالا بولق ةجهب )

 .نایبلا بتر یلعا وه يذلا نایبلاو حوضولا لامك عم «هيناعم ةريثكلا
 عيضاوملا يف عماوجلا هشیداحا نم ةحلاص ةلمج ٌركذأ نأ يل ادب دقو

 ملكتلا عم ؛ملعلا باوبأ نم باب وأ «عون وأ «سنج يف عماوجلاو ءةيلكلا

 عم ٌنايبلاو حاضيإلا هب لصحي وجو ىلع «هيلع لدت امو اهدصاقم ىلع

 .طسبلا يضتقي ال ماقملا ذإ راصتخالا

 :-لیهستلاو تبقا هنم الئاس هاب انیعتسم- لوقاف

 رکذف] ةاروتلا نم ًاباتك أرقي لجرب رم رمع نأ :ةبالق يبأ نع «بويأ نع «رمعم قيرط نم مهلك
 ۱ :[هيفو «ثيدحلا

 .٩...اراصتخا ثيدحلا يل رصتخاو ...»

 ريثك «لضاف ةقث» :ورمع نب ديز نب هللا دبع وهو «ةبالق وبأف «عاطقنا هدانسإ يفو :تلق

 .(۳۳۵۳) «بيرقتلا» يف امك «لاسرالا

 !هنع هللا يضر رمع كردي ملو .ةئملا دعب تام ذإ اهنم ثيدحلا اذهو

 :(417/7 /5) «ءالبنلا مالعأ ريس» يف يهذلا لاق

 .ها«اریثک لسري ناكف ؛هكردي ملو باطخلا نب رمع نع ىور دق»

 «(ةيضرملا ةبوجألا» يف امك- «لاثمألا» باتك يف يركسعلا دمحأ وبأ :هجرخأو *

 يديبزلل «نيقتملا ةداسلا فاحتإ» :رظناو (۲۱۲) هل «ةنسحلا دصاقملا»و .(۵۹6 /۲) يواخسلل

 6 يبنلا نأ .هيبأ نع دمح نب رفعج نع «يلفونلا هللا دبع نب ناميلس قيرط نم -(۱۱۳ /۷)
 . .«أراصتخا رومألا يل ترصتخاو لكلا عماوج تيتوأ» :لاق

 .ها«...هفرعآ ل نم هدنس يو «لسرم اذهو» :«ةبوجألا» يف يواخسلا لاق

 «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس» يف -ىلاعت هللا همحر- ينابلألا ةمالعلا هفعض ثيدحلاو

.(YA14)۱ `  





5١ ۱ E ET 

 :لوألا ثيدحلا

 ةنطابلا لامع الا نازیه

 :لوقی لک هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب ّرمع نع

 هترجه تناك نمف یون ام یرما لكل امئاو تالاب املا امن)

 وأ اهُبيِصُي ایندل هترجه تناك نّمو هلوسرو هللا ىلإ هترجهف ؛هلوسرو هللا ىلإ

 .«ديلإ رجاه ام ىلإ ُهُترجهف ؛اهشکنی ةأرما
 ٠ با (۱)

 هيلع قفتم .٠

 34 3 36 3+ دل

 ملسمو ((5407 37884607١ ۵۳۸۹۸ 0۲۵۲۹ ۰۵6 ۰۱) يراخبلا :هجرخأ (۱)

 ظفللا نأ الإ ءاعوفرم هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ةفلتخم ظافلأب امهنم لک (۱۹۰۷)
 «یونام ئرمال امنإو «ةينلاب لامعألا امنإ» :ظفلب ملسمو «(5789) يراخبلا دنع هيلع قفتملا

 اهبيصي (ايندل) هترجه تناك نمو «هلوسرو هللا ىلإ هترجهف ؛هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف

 ظ .«هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف ؛اهجوزتی ةأرما وأ
 اذهب هدنع يه نيح يف ؛هاينُّدِلا نم ًالدب «ايند ىلإ) :عضوملا اذه يف يراخبلا دنع هنأ الإ ظ

 .(05 مقرب) «هحیحص» يف ظفللا



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۲

 ةرماظلا لاممألا نازیه

 :4لك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 الَمَع َلِمَع نم :'''ةياور يفو) هنم َسْيَل ام اذه انرمأ يف ثّدْحَأ ْنَم»

 دَر َوُهَف («انرمأ هيلع سيل
 . هيلع قفتم
 هعورفو هلوصا- هلك ُنيّدلا امهيف لخدی نامیظعلا ناثيدحلا ناذه

 نازیم ةشئاع ثیدحو قنطابلا لامعالل ٌنازيم ٌرمع ثيدحف ؛-هنطابو هرهاظ
 ۰ .ةرهاظلا لامعألا

 اك امه ناذللا ؛لوسُرلل ةعباتملاو ,دوبعملل صالخإلا :امهیفف

 .نطابو رهاظ لاقومارل

 اقع يراخبلاو اعرف رم اهنع للا يضر ةشئاع نع (۱۸) (۱۷۱۸) ملسم :هجرخا (۱)
 .(عيبلا كلذ زوجي ال :لاق نمو شجنلا باب (1۰) :عویبلا باتک) «هحیحص» يف اموزجم

 فالخ أطخأف مكاحلا وأ لماعلا دهتجا اذإ باب (۲۰) :ةنسلاو باتکلاب ماصتعالا باتک)و

 .(دودرم همکحف «ملع ريغ نم لوسرلا

 ملسمو ««هنم سیل ام» نم الدب «هیف سيل ام» :هیفو (۲۹۹۷) يراخبلا :هجرخآ (۲)

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح نم هل ظفللاو (۱۷) (۷۷۸)



 ۳۳ « را ربالا باق خن (

 يذلا اذهف «[5] هللا لوسر كلذ يف اعبتم هلل هلامعأ صلخأ نّمف

 .لوبقم مع

 :ىلاعت هللا لوق يف ٌلخاد ٌدودرم هلمعف امهّدحأ وأ نيرمألا َدقف نمو

 YY] :ناقرفلا] روت بم ءاكعجف لمع ني اولمع ام ىلإ انوکو

 هلا هه هوم لس نم انس :ىلاعت هلوق يف ٌلخاد نیفصول عماجلاو
 N هل هوم سم یی [۱۲۵ :ءاسنلا] ةيالا نسم و

 ا شو لس

 ؛هباوثو هتاضرم ابلَطَو هللا ىلإ ابرقت لّمَعلل ةصقلا يهف :ةينلا ام

 هل لومعملا ت ةبنو لمعلا ةن ا

 قاكرلاو «ةالّصلا الو ءاهعاونأب ةراهطلا حصت الف :لمعلا ا

 ةدابعلا كلت يونيف اینو اهدّصقب الإ تادابعلا عيمجو «جحلاو 58

 دولا

 «ضرفلا :اهنم ؛ةالّصلاك عاونأو سانجأ ىلع يوتحت ةدابعلا تناك اذإو

 امأو ؛ةالّصلا يوني نأ هيف يفكي هنم ٌقلطملاف ؛یلطلا لفتلاو نیعلا لفثلاو

 نأ ٍةالصلا ا ا -ةبتار وأ رتوک- نعم لقت وأ ضرف نی نيعملا
 .تادابعلا ةيقب a 3 كلذ ( يوني

 وأ ةفاظن ُمَقي لاستغالا الثمف قدابعلا نع ةداعلا ری نآ اضيأ دب الو

 دب الف ؛اهوحنو ,ةعمُجللو «تّيلا لْسُغ نعو «ربكألا ثدحلا نع یو ءادربت

 ناسنالا جرخپ كلذکو بحتسلا َلْسْغلا كلذ وأ دا فر هيف يوني نأ

 «ةيده وأ ءةبحتسملا ةقدّصلل وأ ءرذنلل وأ ءةرافكلل وأ قاکژلل الثم مِهاردلا
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 لا ىلع هّلک كلذ يف ةربعلاف

 ةحنصلا اهتروصو اهرهاظ ةلماعم ع تالماعلا ا اغ

 وأ بجاو طاقسإ اهب ُدِصقي وأ هر ةلماعم ىلإ لْسوتلا اهب ٌدِصقي ةنكلو
 لامعألا امناف ؛هِظفل رهاظب ال هدصقو هب ةربعلا ناف .مرحم ىلإ السوت
 ميسا وع و

00 

 امهيف دیعلا دِصقي ال نأ مولا ينو «ةعجّرلا يف هللا طرش كلذكو

 .ةراضملا

 ناف ؛اهدصاقم ىلإ اهب لّسوتي ىتلا لئاسولا عيمج كلذ يف لخدیو

 نم حلصملا ملعي هللاو ةدساف وأ ةحلاص «دیصا قلا ٌماكحأ اهل لئاسولا

 !دیفلا

 عن کم دشا ورا ۳0 لاق ؛لعفيو قب ام لك يفو

 .[۳ :رمزلا] 4 سان ندا هل :لاقو «[۵:ةنیبلا]

 انهن ادوصقم اهلك هرومأل لماع هلاك هلل یونی انآ دبعلا ىلع ا كلذو

 /۱۷۳ ص) «ةینارونلا دعاوبقلا» باتك يف همالکو «ةيميت نبا مالسالا خيش ديري (۱)

 دوصقب سيل ام نيضوعلا دحأ ىلإ اوّمضي نأ امإ :ناعون ليحلا ٌعاَمُجو» :لاق (يزوجلا نبا راد

 ها هو فقع سیل اوقع كقعلا لا اودعك وأ

 ةيدعسلا ةلاسرلا لوصف ىلع ةفينملا تاقيلعتلا» :یتلاسر يف رظنی ليصفت اهوح (۲)

 ۱ .(۵ ۵-۱ ع ص) «ةفيطللا
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 ؛هباقع نِم فوخلاو هرجا باستحاو «هباوث بلطو .هيلإ برقتلاو «هللا ةجو

 یلاوحا عيمجو «هلاوقأو هلامعأ دارفآ نی م رَ لك يف لا هذه بجنصتسی مث

 ءايرلا نم :هداضی ام لك عفّدو هلیمکتو صالخ الا قیقحت ىلع هيف اصیرح

 :يش َلَصَح نإ لب «مهمیظعت ءاجرو «قلخلا دنع ٍةدّمْحَلا دصقو عمّسلاو
 :هنم ا لصقلا وك لب «هیارم ًةیاغو «هدصف الا ا الف كلذ نم

 مهجدَم وا مهیفنل ءاجر الو قلخلل تافتلا ريغ نم هباوث بلطو «هللا ةجو

 دق لب ءًائيش هوضی ل دبعلا ني صف نود نم كلذ نی :يش لَصح ناف
 .نیژلا یرشب لجاع نم نوکی

 الا نوکت الو لصحت ال اهن :يأ «تاینلاب لامعالا امن» : هک هلوقف

 .ةينلا ىلع اهزادم ناو قّینلاب

 دبعلا ٍةِّين بسم نوت اهن :يأ «یون ام ئرما لكل امنإو» :لاق مث
 هب تمت ويرسل لف یون نی ق هاهناصقن وا اهلامک ؛اهداسف نأ اهتحص

 ءازجلا ءازجلاو باوشلا نم هلف ؛-هللا ىلإ برقي ام يهو- ایلعلا دصاقما

 لا هل یک نقار ستارت a هنو قرأ انا

 ةكيندلا دصاقلا نم یون ام ىلع ّلّصَحو لا هتاف ؛ليلجلا دصقملا اذه ريغ

 نمف) :لاقف ءرومألا ٌعيمج هيلع ساقي ؛الاثم لو ينلا بّرَض اذغو ؛ٍةصقانلا

 ام هل لصح :يأ (هلوسرو هللا ىلإ هترجهف ؛هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك

 .هللا ىلع هرجا عقوو «یون

 رَجاه ام ىلإ هترجهف ؛اهشکنی ٍةأرما وأ اهُييصي ایندل هترجه تناك نّمو»

 نأ نايبل ٍةّيوينُدلا رومألا عيج مع امدعب اهجّوزتي يتلا ةأرملا هيف صح «هيلإ
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 نع 6 لئس نيح كلذکو «ةعفان ريغ دصاقمو «ةئيند تایاغ كلذ عج

 يف كلذ يأ داكلا و هماقم یریل وا يح وأ ةعاجش ُلتاقُي لجرلا

 لمس ین رهن ایفل سا اب هيا لئاف نم :لاقف ؟هللا لیبس

 نفت نیل لک :-تاینلا بسحب ةقفنلا فالتخا يف- یلاعت لاق 7 هللا

E8 :ةرقبلا] ةيآلا | ر رک وتس یش زیتون اترا م ءا  

 :ءاسنلا] «ر خلا رؤيلادالوو هل نون من لو سا ر قفل :لاقو

 .لامعالا و عيمج اذكهو ۸

 نم لماعلا بلقب موقی ام بس يا مظعیو لضافتت ام لامعا

 نرتقا اذ] اصوصخو- ة قدانملا لا بحاص نا یتح ؛صالخإلاو ناميإل

 رخ نوو :ىلاعت لاق لماعلاب اهبحاص قحتلي -لمعلا نی و روعي اا

 6و عضو دز کسر ورسوو ىلإ [|رجا دت نس
 بیک رفاس و أ دبعلا 7 ضرم اذإ»ف :" هاير وو يفو ء[٠٠٠:ءاسنلا]

 الو هاریسم متریس ام ام ا ةنيدلاب زا امیقم ًاحیحص لمعي ناك ام هل
 رر ر سل

 ميت -مهباوئو مهبولقو مهتا يف :يآ- مكعم اوناك الإ ایداو متعطق

 هل هنّينو هه تبتك لمعلا هل ْرَدقُي مث ريخلاب ُدبعلا مه اذإو رد

 ۰۱۵۰) (۰ ۱ «(۷ 6۸ ۰۳۱۳۲۲۱۰۲۸۱۰ ۰۱۲۳) يراخبلا :هجرخآ (۱)

 .هنع هللا يضر يرعشألا یسوم يبآ ثيدح نم ۱

 ضرم اذإ» :ظفلب ًاعوفرم يرعشألا ىسوم يبأ نع (75447) يراخبلا :هجرخأ (۲)

 .نوئالثلا ثيدحلا ؛(17/5ص) يتأيو «احیحص ًاميقم لمعي ناك ام لثم هل بتك رفاس وأ دبعلا

 ههنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم (4 477 ۰۲۸۳۹) يراخبلا :هجرخأ (۲)

 رباج ثيدح نم (۱۹۱۱) ملسمو
الدب (الاج رل» :هيفو «هنع هللا يضر

 = مهب بح و .«اماوقأ» نم 



 ۳۷ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 اک

 دنع باوشو رجاو ری لعفلاو «لوقلاو هلالاب قلخلا لا ناسحالاو

 فرخ لاعت لاق اب هباوث طع هنكلو هللا
 سا رم نمالإ نیک

 نو ل و 1۹8 هرم د FE اق اف :ىأ : ا اطا أف وثم ذك

 او ءاغتبا كلذ لِ ۳ 7

 دا هذا اهءادآ ديري سالا لارا ذخا نّم» :)اعوفرم يراخبلا فو

 ةح اصلا ةّينلا َلَعَج فيك رظناف .«هّلا ُهَفَلتَأ اهفالتإ ديري اهذخآ نّمو «هنع

 .فالتالاو فّلتلل اسس ةيسلا ةيئلا لعجو «هنع هللا ءادأو قزرلل و

 َدّصَق نم اف هةُّیوینُثلا رومألاو تاحابلا يف ةينلا يرجت كلذکو

 همایقو هللا حب مایقلا ىلع كلذب ةناعتسالا ِةّيداعلاو ِةّيويِنُدلا هلامعاو یبنسکب

 هبرشو هلکا ٤ ا ةكلا هذه بحصتساو تانحتسلاو تابجا ولاپ

 ددال هللا ك راو: شاداب هناداع تلقا اک وارو

 ىلع هل ٌرطخت الو ءاهّبستحي ال ارومآ قزّرلاو ريخلا باوبا نم هل حتفو هلامعا

 .لاب

 ينو ءهّسفن الإ مولي الف هنواهت وأ هلهمب ةحلاصلا هيلا هذه ةتاف نمو

 .«رذعلا مهسبحا نم الدب «ضرملا

 ىدأ...» :ظفلب اعوفرم هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (YTAV) يراخبلا :هجرخأ )۱(



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۸

 الا هللا هجو هب يغتبت المع لمعت نل كنإ» :لاق هنأ و هنع «حیحصلا»

 .«كتأرما يف يف هلعجت ام ىتح «هيلع تزجأ
 نمؤملاب قيقحف ءاهلک ريخلا رومأل ٌعماج ثيدحلا اذه ّنأ :اذهب مِلُعف

 اا ةر الار هكيناللا اذه ینعم بتي اا اختو هش ااغ ی يذل

 .هیاقوأو هلاوحأ عيمج يف هینیع بصن هب

 سیل ام اذه انرمآ ىف ثّدحا نما هك: هّلوق ناف :ةشئاع ثیدح امأو
 قوطتلاب ٌلدبف ؛«در وهف انرمآ هیلع سیل ًالمع لی نّم» وآ ؛هژر وهف هنم

 .موهفلابو

 لصا اه سیل نیّدلا ن تدا ةعدب لک انآ یلع ٌلدی هئاف :هقوطنم امآ

 .مهجتلاك :ٍةَيم ةيمالكلا ِةّيلوقلا عدبلا نم تناك ءاوس «ةنسلا يف الو باتكلا يف

 مل تادابعب هلل دبعتلاك ٍةّيلمعلا عدبلا نم وأ ءاهريغو «لازتعالاو ءضفّرلاو

 نومومذم هلهأو ؛هباحصأ ىلع ٌدودرم هلک كلذ ناف ؛هلوسر الو هللا اهغرشی

 وأ «هلوسرو هب هللا ربخآ ام ريغب ربخآ نمف «نيّدلا نع اهِدلْعُبو مهعّدب بسحب

 مرح نمو علتبم وهف :ةعرشي و هلوسرو هب هللا نذأي مل ءيشب َدّبعت

 ."' عالتبم وهف :تاّيعرشلا ريغب دّبعت وأ .تاحابلا

 ۵11۸ ۵۳۵ 241:9 ۰۳۹۳۱ ۰۲۷۲ ۰۱۲۹۵ ‹07) يراخبلا :هجرخأ (۱)

 هنع هللا يضر صاقو يبآ نب دعس نع (۱0۲۸) ملسمو «ةبراقم ظافلأب (۱۷۳۳ ۷۳

 يف يف اهلعجت ةمقللا یتح ءاهب ترجآ الإ هللا ةجو اهب يغتبت ةقفن قفنت تسلو» :ظفلب اعوفرم

 ٠ .ملسمو )٤٤٠۹(« يراخبلا ظفل اذهو «كتارما
 «نيلاصلا ضاير حرش نيرظانلا ةجهب» يف -هللا هددس- يلالهلا ميلس خيشلا لاق (۲)

 -هلوصأل ةفلاخملاو نيّدلا دعاوقل ةمداصملا :ذر يه يتلا عدبلا نأ موق معز» :(۲۵۵-۲۵ /۱)



 ۳۹ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :هلوسرو هّلا نا هيلع لمع ليك نم ناف :ثیدحما اذه موهفم امأو

 ؛بحتسمو بجاو نم ةحلاّصلا لامعالاو ؛ةحيحّصلا دئاقعلاب هلل دبعتلا وهو

 .زوکشم هّيعسو لوبقم هلمعف

 هنع يهنم هجو ىلع تليف ةدابع لک نأ ىلع ثیدحا اذهب لدكتتو

 لکو داسفلا يضتقي يهنلا او عراشلا ُرمأ اهيلع سيل هنأل ؛ةدساف اهنإف

 .اهب ُدَتْعُي ال ةيغال اهناف ؛اهنع ٌمراشلا ىهن ٍةلماعم

 3 3 ال ال *

 تحت جردني وأ ماع لصا هل دهشي يذلاو نيّدلا يف ثّدحما رمألا امأ «ةيلكلا هدعاوقو ةماعلا

 .كلذك سيلف ؛هماكحأ نم مكح

 ةناوع وبأو )٤0٥۹٤(« «هدنسم» يف ىلعي وبأ :هجرخأ ام مهولا اذه ىلع يضقيو

 ثيدحلل حبصأ ثيح در وهف ؛هيف سيل ام انرمأ يف ثّدحأ نما :حیحص دانسإب (۱۸/6)

 .«هیف سیلاو ««هيلع سيل»و ««هنم سيلا :هحیحص تایاور ثالث

 .ةيفيكلاو لصألا ىلع تلمتشا ثيح ؛درلا يف معآ ىلوألاف

 .ةفصلاو ةيفيكلا يف صخا ةيناثلاو

 هفصوو هلصاب نيّدلا نم سيل رمآ لك ذإ ؛ليصأتلاو ليصفتلا يف حرصأ ةثلاثلاو

 .دودرم هليصفتو

 مأ الصأ ناكأ ءاوس عّدتبلا رمألا راكنتسا ىلع لدي ثيدحلل فلسلا مْهف ّنأ كيهان

 .ها«دعوملا هللاو اکو ما ا

 يبلحلا يلع خيشلل «عدبلا لوصأ ملع» :هضحدو مهولا اذه عفد يف ةدايزلل رظنا :تلق

 .(۳ ۳۳-۱ ص)



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۰

 :ک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يصر يراذلا ميمت نع

 ای نم :اولاق ««ةحیصللا نیا ةحبصللا ٌنیّدلا :ةحيضتلا دلا

 .«مهتماعو «نملسلا ةمئالو .هلوسرلو .هباتکلو هللا :لاق ؟ مژرا لوسر

 نك 7

 اوملعي نأ ةمألل اداشرإو .ماقملل امامتها ةملكلا هذه ۳ ىبلا ۳۳

 مايقلا يهو :ةحيصنلا ٤ ريصحنم -هنطابو هرهاظ- هلك نيدلا نأ ملعلا قح

 .ٍةَسْمَحْلا قوقحلا هذهب مالا

 . ىلع لامكلا تافصب هورفتو لا ةينادحوب فارتعالا :هل ةحيصتلاف

 دنع ةرركم تعقو امنإو ««ةحيصنلا نيدلا» رارکت هدنع سیلو (۵0) ملسم هجرخآ (۱)

 («هحيحصا يف نابح نباو )٤۹٤٤(« «ننسلا» يف دواد يبأو ۱۰۲ /4) «دنسملا» يف دمحأ

  .هنع هل يضر ميت ثيدح نم (ناسحالا هبیترت - 1۵۷۵ 4۵۷ )

 «یبتجما» يف یئاسللاو «هنئسحو (۱۹۲۷) «عماجلا» يف يذمرتلاو ۲۹۷ /۲) دمحأ :دنعو

 غلا نهر یھ نإ كيدح وم(

 نيدلا» :ي وبلا لوق باب (4۲) :ناميإلا باتك) «هحیحصا يف يراخبلا هركذو

 .(«مهتماعو نیملسلا ةمئلو هلوسرلو هلل ةحيصنلا



 ١: ) راربالا بولق ةجهب )

 ارهاظ هييدوبعب مايقلاو هوجولا نی هجوب كراشم اهیف هکراشب ال هجو

 ةبوتلا عم ةبهرو دوتا ةيدوبعلاب تقو لک هيلإ ةبانإلاو هانطابو

 هللا تابجاو نمو يش يف ریصقتلا نی هل ذب ال ةيعلا نال ؛مئادلا رافغتسالاو

 ربجني مئادلا رافغتسالاو ةمزالملا ةبوتلابو ؛تامّرحْلا ضعب ىلع ؤرجتلا وأ

 لوقو هلمع ميو هصقن

 ("هيناعمو هظافلأ ملعتو هربدتو هظفحبف :هللا باتكل ةحيصنلا اأو

 .هريغ يفو هيسفن يف هب لمعلا يف داهتجالاو

 ىلع اهيف هيدقتو «هتبحمو هب ٌنايإلا يهف :لوسرلل ةحيصنلا امأو

 ىلع هِلوق ميدقتو هعورفو نيّدلا لوصأ يف هغابتاو للولاو لاثاو سفنلا

 :هلل ةحيصنلا مظعأ نم» :(۵۱ص) «ةرضانلا ضایرلا» يف يدعّسلا مامالا لاق (۱)

 حرش ناف ؛ةنطابلاو ةرهاظلا نیالا نساحم حرشو «نیلطبلا هّبش دینفتو «نيّدلا نع بذلا

 اهفراخزب تفرجو .تایدالا اهيف تفط ىتلا تاقوألا هذه يف اصوصخو «نيدلا نساحم

 «لامکلاو نْسحلا ىهتنمو «ةياغلا يه اهنأ ةدسافلا مضوقعب اونظو ءرشبلا رثكأ اهتجرهبو

 .هاهنیدو هتانيبو هللا تايآ نع اوريكتساو

 ةردلا» :ةفيطللا هتلاسر يف نسيّدلا نساحم نم اعيش -هللا هحر- فّلؤملا نب دقو :تلق

 .-ىلوملا هقفو- سجرب نب مالسلا دبع خيشلا اهرشنب ىنتعا «مالسالا نيد نساح يف ةرصتخلا
 .«يمالسالا نيّدلا نساحم يف ةرصتخملا ةرّدلا» :ناونعب ةعوبطلاو

 ةوالت يهو ةيقيقحلا ةوالتلا» :(۲۰۳ /۱) «ةداعسلا راد حاتفم» يف ميقلا نبا لاق (۲)

 ًكداق ام ثيح «هبامامتئاو هیهن نع ءاهتناو هرمأب ارامتئاو .هربخم اقيدصت ؛هعابتاو ینعلا

 ةوالت درج نم فرشأ ینعلا ةوالتو «هانعمو هظفل ةوالت لوانتت نآرقلا ةوالتف «هعم تدقنا

 ةعباتمو ةوالت لهأ مهنإف ؛ةرخآلاو اينّدلا يف ءانثلا مه نيذلا نآرقلا لهأ مه اهلهاو ءظفللا

 .ها«اقح



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۲

 .هني دل رصنلاو هیدهب ءادتهالا ٤ داهتجالاو «دحأ لک لوق

 ىلإ مظعألا مامإلا نم «مهتالو مهو- نيملسملا 222٩ اصلا اماو

 .مهتيالو داقتعابف :-ةصاخ وأ ةماع ةيالو مهل نم عيمج ىلإ ةاضقلاو ءارمألا

 يو PT وسبا هيدي

 .مهبجاوب مايقلا یو «سانلا عفنیو مهعفنی ام لك ىلإ " مههيبنتو .مهداشر]

 يف بولطم اذه ناف .دوصقلا اهب لصحو «ماقلاب قيلت ٍةرابعو فطلب , ءاتلع ال ارس» (۱)

 ةمالع كلذو «ريثك ريخ هيف هجولا اذه ىلع مههیبنت ناف «روملا ةالو صخألابو .دحآ لك قح

 .صالخالاو قدصلا

 سانلا دنع حدمتلاب كتحيصن دسفت نأ دومحا هجولا اذه ىلع مهل حصانلا اهيأ رذحاو

 !تلقو !تلقو !مهتحصن ينإ :مهل لوقتف

 هلاق .ها«ةفورعم رخأ رارضأ هيفو ءصالخإلا فعض ةمالعو ءايرلا ناونع اذه ناف

 .(۵۲-۵۳ ص) «ةرضانلا ضايرلا» يف يدعسلا خيشلا

 هلي ابن هرّرق -ماكحلاو ءارمألا نم- نيملسملا رومأ ةالو حصن يف جهنملا اذهو :تلق

 ناف «هب ولخيف هديب ذخأيل نكلو «ةينالع هل دبي الف رمأب ناطلسل حصني نأ دارأ نّم» :هلوقب
 .«هل هيلع يذلا ىدأ دق ناك الاو كاذف هنم لبق

 0 ۱۱۳۰) «ةنُسلا» يف مصاع يبأ نب هاو 1۰۳-4۰1 /۳) دمحأ :هجرخآ

 «كردتسلا» يف مكاحلاو ((7 571 /۱۷) « ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ,(81/57) «يناثملاو داحآلا»

 .هنع هللا يضر منغ نب ضايع ثيدح نم ١74( /۸) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو (۰ /۳)

 -۵۰۷ ص) مصاع يبآ نبال «ةنسلا» ل هجيرخت يف ينابلالا ثّدحلا هححص ثيدحلاو

5.۸ 

 :هجرخآ امیف- لئاو يبآ نعف مهنع هللا يضر حلاصلا انفلس هيلع ناك ام اذهو

 -نالف تيتأ ول :[دیز نب] ةماسأل لیق :لاق -(۲۹۸۹) ملسمو هل ظفللاو (۳۲۳۷) يراخبلا



 A ( راربألا بولق ةجهب )

 مهل هركيو «هیضنل بحي ام مهل بحي نأبف :نیملسلا ةّماعل ةحيصنلا اًمأو
 ىعس ائيش بحأ نم اف .ناكمإلا بسحب كلذ يف ىعسيو هسفنل هركي ام

 .هليمكتو هقیقحت يف دهتجاو .هل

 قوقحب ٌمايقلا لمشت يتلا ٍةسمخلا رومألا هذهب ةحيصنلا رف ل ينلاف

 «مکعمسآ الإ همّلكأ ال ينأ نورتل مكنإ :لاق «هتمّلكف [هنع هللا يضر نافع نب نامثع :ىنعي]

 ...٠. هحتف نَم لوأ نوكأ ال اباب حتفأ نأ نود رُسلا يف همّلكأ ينإ

 :(١77ص) يرذنملل «ملسم حيحص رصتخم»ل هقيقحت يف هللا همحر ينابلألا ةمالعلا لاق

 قفتا امك «هتبقاع یشخ ام اراهج راكنإلا يف نأل ؛اللا يف ءارمألا ىلع راکنالاب ةرهاجلا :ینعی»

 .«هلتق هنع اشن ذإ اراهج نامثع ىلع راكنإلا يف

 :(507/5) «راهزألا قئادح ىلع قفدتملا رارجلا لیسلا» يف -هّلا همحر- يناكوشلا لاق

 ىلع هيلع ةعانشلا رهظُي الو هحصانی نأ لئاسملا ضعب يف مامإلا طلغ هل رهظ نمل يغبني»

 لذي الو ةحيصنلا هل لذبيو هب ولخيو هديب ذخأي هنأ :ثيدحلا يف درو امك لب داهشألا سوؤر

 كلا ناطلس

 يف (اوغلب) ناو «ةمئالا ىلع جورخلا زوجي ال هنأ :اذه «ريّسلا» باتك لوأ يف انمّدق دقو

 اذه يف ةدراولا ثيداحألاو ؛حاوبلا رفکلا مهنم رهظی لو ةالصلا اوماقآ ام غلبم يأ ملظلا

 .ةرتاوتم ینعلا

 ةعاط ال هنإف ملا ةيصعم يف هیصعیو لا ةعاط يف مامالا عيطي نأ مومألا ىلع نکلو

 - ٥٠٤ /۳) ناخ نسح قیدصل «ةيدنلا ةضورلا» ب نراق.ها«قلاخلا ةيصعم يف قولخل

 .(ينابلالل «ةیضرلا تاقیلعتلا»

 يف ماكحلا ةلماعم» :-امازل- رظنا ءالولا حصن يف فلسلا جهنم ٍةفرعمو لیصفت ةدايزلو

 يف فو طقلا ُدْرَّولا»و (اهدعب امف ۱۳۵۹ص) سجرب نب مالسلا دبعل «ةنسلاو باتکلا ءوض

 دج امهنإف ؛(اهدعب امف ٥1ص) يرثألا يزوفل «فورعلاب نيملسملا رمآ ةالو ةعاط بوجو

 ۱ .امهباب يف نیعفان



 ( راربألا بولق ةجهب » ٤

 فالتخا ىلع نيملسمل | عيمج قوقحو «هلوسر قوقحو «هباتک قوقحو هللا

 يف لحد الإ ءيش هنم َقْبَي لو هلك َنيّدلا كلذ َلِمَشف «مهتاقبطو مهلاوحا
 .ملعأ هللاو ءطيحلا عماجلا مالكلا اذه

XX 3 FF 



 2 ( راربألا ب ولق ةحهب )

 :عبارلا ثيدحلا

 ةنجلا لوح لاصح

 يل :لاقف ل يتلا ارب یتآ :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .ةنجلا تلخد هتلمع اذإ لمع ىلع

 يذؤتو «ةبوتكملا ةالّصلا میقتو ءائيش هب كلرشت الو هللا بعت :لاق

 .«ناضمر موصتو ةضورفلا ةاكزلا

 افهم صقنآ الو نیش اذه یلع ارا ال هيب یسفن قالار :لاق

 ىلإ رظنیلأف ةنجلا لهأ نم لجر ىلإ َرظني نأ هرس َنَما :للَظ ینلا لاق .یلو

 ده

 .هیلع قفتم

 ؛ثيدحلا هيلع لد يذلا رببکلا لصألا اذه يف ةريثك ثيداحأ تدروادل

 بسج هیلع اا ضزرف ام یا نم نأ ىلع براقتم و | رت اهلك اما اتو

 ؟هيبف ” تیجوَ] نم یلا بابسألاب ةصتخملا ضورفلاو تکرتشلا ضورفلا

 (۱) ملسمو هم صقتآ الو ايشا :هلوق نود (۱۳۹۷) يراخبلا :هجرخآ (۱)

 .«هنم صقنآ الو ادبا ائيش اذه ىلع ديزأ ال» :هیف ظفللاو

 :تاعبطلا ةيقب يف يه امنیب «(فاقوألا)و ؛(حتفلا) قعوبطم يف امك رهاظلا وهو (۲)

 | «تجَو)
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 ءاجنلاو ا لوخد وحتسا فار لا بنتجاو ضئارفلا ىذأ نتف
 .ناميإلاو مالسإلا مسا قحتسا دقف بفصّولا اذهب فصتا نمو «رانلا نم

 .ميقتسملا طارصلا كّلّس نمو ,نیحیفلا نيقتملا نم راصو

 :هبراقیو اذه هبشيو

RR RR * 
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 :سماخلا ثيدحلا

 قال رماها وسواد تو :لاق يفقثلا هللا دبع نب نایفس نع

 .كّدعب اد هع 8 ال ال وق مالسإلا

 .«مقتسا مث هاب تنمآ :لق» :لاق

 نی 7

 الصوم ؛اعفان ريخلل اعماج ًامالك ل ینلا ني َبَلَط لجرلا اذهف

 هذاقتعا بج ام لمشی يذلا هللاب ناميإلاب لب ينلا هرَمأف «حالفلا ىلإ هّبحاص

 دايقنالاو .بولقلا لامعا نی كلذ عبي امو هلوصأو «ناميإلا دئاقع نم

 لا هيلع تاقتسال يقلل ىلع .ماوتلا مث ءارهاظو ًانطاب هلل مالستسالاو

 رل لر E للا ان ر اولاق الا :ىلاعت هلوق ریظن وهو «تاملا

 ؛[۳۰ :تلصف] ودعوت تك ينال ا و رخت و اال: حيوا

 منا لوصحو هرورشلا عج نم ادالكلا ةماقتسالاو ناميإلا ىلع بترف

 .باحملا عيمجو

 ین ام لمشی ناعالا انآ یلع ةريثکلا ةنسلاو باتکلا رصوصن تلد دقو

 .(۳۸) ملسم هج رخآ )۱(
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 سا يف ٍةَبْغّرلا نِم- بولقلا لامعأو «ةحيحصلا ٍدئاقعلا نِم بولقلا

 الو ءحراوجلا لامعأ نیو .-رَشلا ةهاركو ءريخلا ةداراو ءرشلا نم ةبهرلاو

 .هيلع تالاب الإ كلذ می
 امس ص سهم

36 26 23 3 



 ۹ ۱ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :سداسلا ثيدحلا

 تاجملاو .نموفلاو .ملسملا

 ىهن ام َرَجَه نَم رجاهلاو ويو هِناسل نم نوملسلا مس نم ملسملا»

 .«هنع هللا

 )۱( وفا
 . هيلع قفتم

 مهثامد ىلع سانلا هنِمأ نم نمولاو» :ئئاسنلاو «یذمرتلا دازو
 ."' «مهلاومأو

 هنم لوألا رطشلا (40) ملسمو «مامتب هل ظفللاو (14۸6 ۰۱۰) يراخبلا :هجرخأ (۱)

 !حماست هيف «هیلع قفتم» هیرطشب ثيدحلا ىلع -هللا همحر- فّلؤملا قالطإف «ينالا نود

 يبآ ثيدح نم (4۲) ملسمو (۱۱) يراخبلا :دنع -لوألا رطشلا :يأ- وه اذکو

 .هنع هللا يضر رباج ثیدح نم (4۱) ملسم دنعو «هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم

 «؟حیحص نسح ثیدح اذه» :لاقو (۲۷۲۷) يذمرتلاو ۳۷۹ /۲) دمحأ :هجرخا (۲)

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثیدح نم هنأ الإ ؛۱۸۰) نابح نباو (0۰۱۰) یئاسئلاو

 - لاق #4 يا نع «ورمع نب هللا دبع ثیدح نم (۲۱۵ ۲۰7 /۲) دمحأ دنع وه امنیب

 .«مهلاومأو مهيسفنأ ىلع نونمؤملا هنمأ نّم» :-اباوج

 .امهنع هللا يضر امهريغو «ديبع نب ةلاضفو «كلام نب سنأ ثيدح نم دهاوش هلو

 .(۱۷۱۰) «ريغصلا عماجلا حيحص» يف ينابلألا ثّدحلا هحّحص ثيدحلاو
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 ."”(هللا ةعاط يف هّسفن دَهاج نَم ُدِهاجْملاو» :یقهیبلا دازو

 هلوسرو هللا بتر یا «ةلیلحما ءامسألا هذه لايك ثیدحا اذم قار كد

 .ٌداهجلاو «ةرجحلاو ناعالاو مالسالا :َيِهَو ؛ةرخالاو اینذلا ةداعس اهیلع

 نم نوملسلا مس نم ملسلا ناو ءلماش عماج مالکب اهّدودح رکذو
 ۱ ۱ .هدیو هناسل

 هّتيدوبع ليمكتو هلل مالستسالا ره :ىقيقحلا مالسإلا نأ كلذو

 .نيملسملا قوقحو ؛هقوقحب مايقلاو

 تقحتی الو ؛هسفل بجیام نیملسملل بت یتح مالسالا می الو

 .هد رشو ههناسل رش نم مهتمالسب الإ كلذ

 ِمَلْسَي مل نّمف «َنيملسملل هيلع يذلا ضرفلا اذه لصا اذه إف

 هناوخإل هيلع يذلا ضرفلاب امئاق نوكي فيك ؛ودي وأ هناسل نم نوملسملا
 .همالسإ لامك ىلع ناونع یلعفلاو يلوقلا هرش نم مهتمالسف !؟نيملسملا

 ناهالا ناف ؛مهلاومأو مهئامد ىلع ٌسانلا نمی يذلا ا ااو

 )١( مقر) (دهزلا» يف كرابملا نب هللا دبع :هجرخآ  ۸۲۱وأحمد)5/55-7١(.,

 يف مصاع يبأ نباو ««حيحص نسح ثيدح» :لاقو «هللا ةعاط ين» نود (۱۱۲۱) يذمرتلاو

 «ريبكلا» يف يناربطلاو 4۸1۱۲ ۰۷۰۱۰11۳4) نابح نباو (۱۶8) «داهجلا باتك»

 )۳۰۹/۱۸(« «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو ۱۰-۰۱۱ /۱) مكاحلاو )۰۱۳۱ ۰۱۸۳ 184(,

 .هنع هللا يضر ديبع نب ةلاضف ثيدح نم (۱۱۱۲۳) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو

 (عماجلا حیحصاو )0٤۹(« «(ةحيحّصلا ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلألا هححصو

(5710/9). 
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 r ببببرصسصسصسصسصسصسصسصسصرصرصرص

 نم يتلا ناميإلا قوقج ٌمايقلا هبحاصل َبَجْوُأ «هب التماو بلقلا يف راد اذإ
 يف سانلا ملظ نع ٌُعَرَولاو «تالماعملا يف قدصلاو «تانامألا ةياعر :اهّمهأ

 مهئامد ىلع هونِمأو «هنم اذه سانلا فّرَع كلذك ناك نّمو ؛مهلاومأو مهئامد

 ةنامألا ةياعر ناف ؛تانامألا ةاعارم نم هنم نوملعي امل «هب اوَقّْيَوَو ءمهلاومأو

 .'002ل ةنامأ ال نمل ناميإ ال» :ع لاق امك «نایالا تابجاو صخأ نم

 ةرجه اهنأب ؛ملسم لك ىلع نيع ُضرف يه يتلا ةرجفا خي رسفو ۱
 .يصاعلاو بونذلا

 ناف ؛هلاوحا نم لاح لک یف فلکم لک نع طقسی ال ضرفلا اذهو
 .يصاعلا ىلع مادقالاو «تامرحا ًلاهتنا هدابع ىلع مرح هللا

 لب ىلإ عّدبلا وأ رفکلا دلب نم لاقتنالا يه يتلا- دالا حلاو

 امنإو «دحا لک ىلع ةبجاو تسیلو «ةرجهلا هذه نی ٌءزج -ةنْسلاو مالسالا

 .ةفورعلا اهبابسآ دوجوب بجت

 ةلاّيم سفنلا نِإف ؛هللا ةعاط ىلع هتفن دهاج يذلا هئاب دهاجما رئفو

 دمحأو ء(۲۲۳ /۷) «هفنصم» يف وهو «(۷) «ناميإلا» يف ةبيش يبأ نبا :هجرخأ )١(

 يف يواحطلاو .(7151516 ۰۲۸۱۳) «دنسملا» يف ىلعي وبأو .(۲۵۱ ۰۲۱۰ ۰۱۵ ۱۳۰ /)

 (۸4۸-۸۵۰) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو (۱۹۶) نابح نباو (۳۸۹۷) «راثآلا لکشم»

 يضر كلام نب سنأ ثيدح نم (۲۳۱/۹ و ۲۸۸/۲ و ۹۷ /6) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 .هنع هللا

 .مهنع هللا يضر دوعسم نباو «رمع نبأو «سابع نباو «ةمامأ ىبأ ثيدح نم دّروو

 .(۷۱۷۹) «عماجلا حيحص»و «ةبیش يبأ نبال «ناميإلا» يف ينابلألا ثّدحما هححصو
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 جاتحتو بیاصلا هع رثأتلا گر یوسلاب را تارا نع لّسكلا ىلإ

 يصاعم نيف اهتدهاعو ةايبلع اهتابثو شا غا امالا ن داهجو ربص لا
 :تاعاطلا يه هذهو ؛بئاصلا دنع ربّصلا ىلع اهداهجو ءاهنع اس

 .رودقلا ىلع صلاو ءروظحملا بانتجاو «رومألا لاثتما

 اهبجاوب ٌموقتل ؛رومألا هذه ىلع اهدهاج نَم :ةقيقح ٌدهاجملاف

 .اهتفيظوو

 مهتدهاجمو .ءادعألا لاتق ىلع اهتدهاجم :هّلجأو عونلا اذه يفرشأ نِمو

 .)نیدلا مانس ةورذ هللا ليبس يف ٌداهجلا ناف ؛لعفلاو لوقلاب

 ِمِلَس نَم» :-هلک نيّدلاب ماق ْدَقَف ؛هيلع لد اب ماق نَم- ثيدحلا اذهف

 ىهن ام رجهو مهلاومأو مهئامد ىلع سانلا هنِمأو «هديو هِناسل نم نوملسلا

 ينيدلا ريا نی قسی ۸ هناف ؛(هللا ةعاط ىلع هّسفن دهاجو «هنع هللا

 ؛ةكرت ٩ اعيش رشلا نم الو ُهَلَعَف الا ائيش یتطابلاو يرهاظلا «يويندلاو

 :#3 هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع حیحصلا ثیدحما يف امك (۱)

 .2...داهجلا همانس ةورذو «ةالصلا هدومعو یمالسالا رمألا سأر..»

 اذه» :لاقو (۲۱۱۱) یذمرتلاو ۲۵-۲۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳6 ۰۲۳۱/۵) دمحأ :هجرخآ

 نباو (۵۲۰) «دنسلا» يف يسلایطلا دواد وبأو (۳۹۷۳) هجام نباو «احیحص نسح ثیدح

 ۰۱8۷ ۰۱۳ ۰۱۳۱/۲۰) (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو .(۲۰۱) «ناميإلا» يف ةبيش يبأ

 ۱ 0| ..مهریغو

 :رظناو ۰۱۱ص ةبيش يبأ نبال «ناميإلا» يف -هللا هجر- ينابلألا ثدحا هححصو

 ۱ .(۱۳۸/۲-۱۱) «لیلغلا ءاورإ»
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 :عباسلا ثيدحلا

 ف هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر [و]رمع نب هللا دبع نع

هنم ةلصخ هيف تناك نّمو ءاصلاخ ًاقفانم ناك هيف نك نم عبرا»
 ن

 ءبْذَك ْثّدَح اذإو «ناخ نیا اذإ :اهَعَدَي ىتح قافنلا نم ةلصخ هيف تناك

  .(رَجَف مضاخ اذإو رَدَغ دهاع اذإو
 . "هيلع قفتم

 .رثلا نطبیو یا َرِهْظُي نأ وهو لا ساسأ قافتلا

 هبحاص ٌرهظُي يذلا «يداقتعالا کالا قافنلا هيف لخدي دحل ا اذه

 يف هبحاصو .ةَيلكلاب نيّدلا نم جرخ ٌعونلا اذهو .رفکلا نطبیو مالسالا

 ب راثلا نم لفسألا ٍكردلا

 مدعو کا نم :اهلک ٌرشلا تافصب نيقفانما ءالؤه هللا فو دقو

 الذنب «فلحخأ دعو اذإ» :ظفلب (۵۸) ملسمو «هل ظفللاو (۳4) يراخبلا :هجرخآ )١(

 .(۳۱۷۸ ۰۲۵ ۹) يراخبلا دنع كلذك يهو ««ناخ نمتتا اذإ» نم

 يراخبلا :هتامالعو قفانلا ةيآ نمض - «ناخ نمتتا اذ» :يآ - ةريخألا هذه جرخأو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم )۵٩( ملسمو ۱۰۹۵ ")۰۳۳ ۰۲۱۸۲ ۰۲۷٩۹

 ١4[. ه:ءاسنلا] الا نم لفسنألا ملا فيس َيتفانمل  :یلاعت لاق (۲)
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 ءادعأ ىلإ ةيلكلاب ليملاو .مهنم ةيرخسلاو .هلهأو نيدلاب ءازهتسالاو ناب رلا ۱

 «نامز لک يف نودوجوم معو مالس ٍلا نيد ةوادع ٤ مه مهتكراشل ؛نيدلا

 ED داحلإلاو كاملا هيف ا يذلا نامزلا اذه يف اميس الو

 اذهف ثيدحلا اذه يف رکذ يذلا قافنلا نم یناثلا مسقلا :انه دوصقلاو

 ءرفكلا ٌريلهد هناف ؛-ِةِّيلكلاب نيّدلا نم حرخب ال ناك ْنِإو- يلمعلا قافتل

 هيف تصلخو نشلا هيف عمتجا دقف ٌعَبْرَألا لاصخلا هذه هيف تعّمتجا نمو

 2 ول و دوهعلاب ءافولاو «تانامألاب مایقلاو «قدصلا ناف ؛نیقفانلا توعن

 دقف نمف ؛ننمولا فاصوآ صخآ نیو ریل عاج يه قلخل ا قوقح نع

 سس .ناميإلاو ااا قورق فز ۳

 نسم م لنت < رانلا نم هدعقم أوبتيلف ءادُمعتم هيلع بذک نم يذلا لي

 عئاقولا نِم هب ربخب ؛ امع ثيدحلا لمشیو ۰۲۷ :فّصلا] بذ کما هللا ىلع یر

 ا كراش دقف هنأش اذه ناك نمف ؛ةّيئزجلاو ةيلكلا

 ىلإ وعدي بذكلا ناف بذکلاو مكايإ» :ّكي ىنلا هيف لاق يذلا بذكلا ىهَو

 یرحتیو بكي ٌلجّرلا لازي الو «رانلا ىلإ وعدي ّروجفلا ناو .روجفلا
 .«اباذک هللا دنع بتکی ىتح بذکلا

 ۳6۹۱ ۱۲۹۱ ۱۰۷-0۱۱۰) يراخبلا :هاور يذلاو رتاوتلا ثيدحلا ىلإ ريشُي (۱)
 يلع بذک نما :(۲-4) «هحیحص ةمدقم» ينو (۳۰۰) ملسمو ءاهضعبل ظفللاو ۷

 .«راثلا نِم هَدَعقم أوبتيلف ادعم

 )٠٠١( (۲۲۰۷) ملسمو «(بذكلاو مكايإ» :هلوق نود )٦٠۹٤( يراخبلا :هجرخأ (۲)

 .؟وعدی» لدب «يدهي» :امهدنعو ؛هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم
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 مقي و ءاهتاخ رارسألاو قوقحلاو لاومألا ىلع ن نمتتا اذإ ناك نمو

 ؟همالسإ ة نيأو ؟هنام نيأف «هتنامأب

 نيبو هيب يلا ةوهعلاو لا نيبو هني يلا ةرهعلا ثکب نم كلذكو

 .ًاقح عفدی وأ طب تيل لطابلاب اهيف ُمصاخيو

 وا يزجُي ام نامإلا نم هعمو صخش يف جت ات ال تافصلا هذه

 .ةافانملا شا نامیالاينانت اهف «يفكي

 دبعلا يف مست دق هنأ :ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ ني نأ ملعاو

 قحتسيو «قافن وأ رفك لاصخو ناب لاصخو ءرش لاصخو ريخ لاصخ
 اذه ىلع اد دقو «كلذ تابجوم نيم هب ماق ام بسحب باقعلاو باوثلا ني

 .ةلاو باتكلا ني ةريثك صوصن لصألا

 نم بتن نأ انيلعو ءاهّلك اهقيدصتو ءصوصنلا لکب لمعلا ُبجيف
 ۱ تام مع ی ي تاج او ومقدم يذلا ا بهذم

 نم نیش لعفي مل اذإ ءلّعَف ام يصاعملا نم ُناسنإلا لعق ولو «نيّدلا ءاقبو

 هلك كلذ نوعفدي جراوخلاف ؛ناميإلا نم اهّبحاص حرخت يتلا تارثکلا

 قافتلا لاصخ وأ ءرفكلا لاصح نیو «رثابكلا نی نیش لعف نم دوری

 لا «باتکلاب لطاب بهذم اذهو ؛رانلا يف ًاذّلع «نيّدلا نِم اجراخ

 .ةمألا فلس عامجإو

> 3 3 3 
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 :”نماثلا ثيدحلا

 اهجالعو . ناطيشلا ةسوسو

 :لو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ىتح ؟اذك َقَّلَُخ نم ؟اذك َقَلَخ نَم :لوقيف مکدحا ناطبنشلا يتأي»

 .''”(هتنَيَلو هاب ذعتسیلف ُهْعَلَب اذإف ؟هللا قْلخ نم :لوقي

 .'"”(هلسرو هللاب تنمآ :لقیلف» :ظفل یو

 .هیلع قفتم

 ."«؟هللا قّلخ نم :اولوقب یتح نولءاستی سانلا لازی ال» :رظفل یو

 داريإلا اذه ٌناطيشلا َيِقْلُي نأ نِم دب ال هنأ ىلع ثيدحلا اذه یوتحا

 .مهتدحالمو سنإلا نيطايش ناسل ىلع وأ ([ةضحم] ةسوسو امإ :لطابلا

 ىلإ عفدي ناطيشلا ٌلازي ال ءاعقَو نیرمألا نف ؛ربخأ امك عقَو دقو
 وب داحلإلا لها لازي الو «لطابلا لاؤسلا اذه ةريصب مهل تسيل نم وبولق

 .«!؟كّر قلخ نما :امهظفلو )1١5( (۱۳۶) ملسمو «(7717) يراخبلا :هجرخأ (۱)

 ٠ !هّيتف يراخبلا نود (۲۱۳) (14) ملسم هجرخأ (0)

 ها اخ ف قلب لا قلخ :اذه لاقي یتح» :ظفلب (۲۱۲) (۱۳۶) ملسم هجرخآ (۳)

 !«ةنصحم» :(نایرلا)و عوبطلا لصألا يف (4)



 ۷ ( راربألا بولق ةجهب )

 ملاعلا داوم نعو «لّلیلا نع نوملکتیو بلا ٌلطبأ يه و

 527 بفيخس مالكب

 رومأب لاؤسلا اذه عف ىلإ ميظعلا ثيدحلا اذه يف ل ینلا ةشرآ دقو

 .ناميإلابو ناطیشلا نم ٍذَوعتلاو «ءاهتنالاب :ةئالث

 لوقعلاو راكفألل لَعَج ىلاعت هللا ناف :-لوألا ملا وهو- ءاهتنالا امأ

 هنال ۽ ؛عیطتست نأ هتزواج تلواح ول لیحتسیو «هزواجتت الو ؛هيلإ يهتنت ادح

 يف لسلستل لاحملا لحمآ ¿ نمو ا لطابلا نم لاحملا رام «لاحم

 مرسم .ءاهتنا اهو «ءادتبا اه تاقولخملا ناف ؛نیلعافلاو نیرثولا

 نیاهيفامٌدْجرأر ءاهذجوآ يذلا هللا ىلإ يهتنت ىتح اهرومأ نم ريثك

 ٍتلّصَو اذإف ء[١٤ :مجنلا] یی یو ؛رصانعلاو «داولاو ؛تافصلا

 ءىش هلبف سيل يذلا لوألا هناخ EF كفو لاعت هل ىلإ لوقعلا

 تضرف امهم اهل ادم ال ىلاعت ُهَنْيلَوأف يش هدعب سيل يذلا ریخالاو

 يه يتلا لوقعلاو لاوحالاو «نامزألا َدَجوأ يذلا وهو «لاوحألاو نامزألا

 .ناسنإلا ىوق ّضعب

 !؟لطابلا لاؤسلا اذه داريإ يف ثّبشتي ْنأ لقعلا لواحي فيكف

 .ءاهتنالاو «فوقولا :لاحلا هذه يف محلا هيلع ضرفلاف

 يف هئاقلإو هيمواسو نِم اذه ناف ؛ناطيشلا نی هللاب ذّوعتلا :يناثلا ُرمألا

 تنا مهللا ...» :اعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (۲۷۱۳) ملسم هاور امك (۱)

 يش كقوف سيلف ٌرِهاَظلا تناو «ٌءيش كّدعب سيلف ُرِخآلا تناو یش كّلبق سيلف لوألا

 ۰۰۰.۶ يش كنود سيلف نِطابلا تنأو



 ) راربألا ب ولق ةجهب ( 0۸

 .مهّبرب ناميإلا يف سانل ككشيل ؛بولقلا

 قدصب هللاب ذّوعت نّمف ؛هنم هللاب ذیعتسی نآ :كلذ دجو اذإ دبعلا یلعف

 .ةلظانلا هسواسو E .ناطيشلا هنع دّرطو هللا هذاعأ و

 هللا ناف ؛هلسرو هللاب ناميإلا نم هداضب اب هعفدی نأ :ثلاثلا رمالا

 فتا لاعت هنأو .:یش هلق سیل يذلا لوألا یلاعت هناب اوربخآ هلسرو

 .ٍةقجاللاو ةقباسلا تادوجوملل داجیالاو قلخلابو «ِةينادحولاب

 هبشلا نی هداضی ام ٌعيمج مفدی يتيقيلا قداصلا حیحصلا ناميإلا اذهف

 ی ضراعت ال لوکشلاو ؛لطابلا م عفدي قحلا ناف هل ةيفانملا

 لازت ال ىتلا بلا هذه لطبت كي ینلا اهركذ ىتلا ةثالثلا روم الا هذهف
 .ةعونتم تارابعب اهنوقلی ةدحاللا بلا یلع

 ناطیشلا نم ذّوعتلابو لطابلا لُسلستلا ل طب يذلا ءاهتنالاب رم
 نم هداضی ام لک مفدی يذلا نایال ابو هتهشلا هلم يمل وه يذلا

 .هلل دمحلاو ؛لطابلا

 شا لا مطق :ءاهتنالابف

 .رشلا ىلإ يعادلا ببسلا عِطق :[ةذاعتسالاب]و

 لك مفدي يذلا ييقيلا حیحصلا داقتعالاب ماصتعالاو ًاجللا :ناميإلابو
 .ضراعم

 ی

 ضراعت و ةهبش لكل ةعفادلا بابسألا عامج يه ةثالثلا رومالا هذهو

 .ناميإلا

 هعفدي وابتشاو ةهبش نم ناميإلل ضَرَع ام لک يف اهب ةيانعلا يغبنيف



 0۹ ( راربألا بولَم ةجهب )

 يذلا قحا وُو :هدض تابثابو هلاطبإ ىلع ةّلادلا نيهاربلاب ةرشابم ُدبعلا
 بولقلا ىلإ عفدي يذلا- ناطيشلا نم هللاب ذوعتلابو «لالضلا الإ هدعب سيل
 -يصاعلا عاونأب مهتقویو «مهتامإ لزلزیل ؛تاوهشلا َنتفو «تاهبشلا نت

 نتف نیو .تاوهشلا نتف نم ةمالّسلا ذبعلا لاني نيقيلاو ربنصلابف
 .ظفاا قفولا او تالا

 36 2 د 3

 )١( «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» يف ةيميت نبا مامإلا لاق )٠١١/١(:

 رب تب ازاکو اورربص انار نودي مهمات :لاقف نيقتملا ةمئأ هللا فصو دقو»
 .تاهبشلا عفدت نيقيلابو .تاوهشلا كرتت ريصلابف ۲[۰ ؛:ةدجسلا]

 « ساصنألو يدل یو :هلوقو «۳:رصعلا] گلاب صور کلا وصار :هلوق هنمو

 ۱ .(۱۸۶ /۱) میقلا نبال «نیعقولا مالعإ» :رظناو ..ها«[4۵:صآ
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 ردقلاب ناميإلا

 دا لوسو لاق :لاق [رمع] نينا دبع نع
 .«سیکلاو ٌرِجَعلا یتح رّدقب ءيش لك»

 7 وای ۷

 وهو :ةتْسلا نامالا لوصا نی میظع لصأل ْنّمضتم ثيدحلا اذه

Eاب ؛-هقجالو هقباس هصاخو  
 اهّربخ دابعلا لامعا مبلغ هاو بيش لکب طی هلل مع نا او
 امك ظوفحا حول يف كلذ بتکو ؛مهلاوحأو مهروم أ عيمج ملعو ءاهرشو

 كذا بانك يقلد ضرك کیف مدنی اد » :ىلاعت لاق

 ام بّمحب اهتاقوأ يف دادقلا هذه دف هلا ذا 5 4 جحا هل یک

 ناتلماشلا .نوکیامو ناکام لكل ناتلماشلا- هتئيشمو هتمکح هیضتقت

 دف مهیا فصو مهلاعفاو دابعلل هقلخ َعَمو كلذ عم هئاو «-رْمآلاو قلخلل

 هاهیلع مهْرِبْجُي مل «مهرايتخا بسحب مهلاعفأ اهب ٌعقت ةدا اور هٌماطعأ

 .مهتنیشمو مهتردق قلخ يذلا وهو

 .«ورمع نبا» :ةجهبلا لصأ يفو «رمع نبا ثيدح نم (۲۱۵۵) ملسم هجرخأ (۱)



 1١ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 مهتردقب عقت مهلاوقاو مهلاعفاف ؛بّیسملل قلاخ ماتلا ببسلا قیلاخو

 تنطابلاو ةرهاظلا مهاوق ةّيقب ىل امك «مهيف هللا امُهقَلَخ نیل مهتئيشمو

 .هل لحن الک رُسی لاعت هنکلو

 هرکو «هبلق يف هنیزو َناميإلا هيلإ بّبح :هبرل هدصقو ههجو هجو نّمف

 هللا مَعِن هيلع تّمتف نیدشارلا ني هلْعَجو «نايصعلاو قوسفلاو ٌرفکلا هيلإ

 .هجو لك نی
 هده مسا ۸ ؛ناطیشلا هودع ىلرت لب هلا ربغل كودو نمو

 سیلو «یوغو لَضف «هيسفن ىلإ هّلكَوَو هلذخو «یلوت ام هللا هالو لب ؛رومألا

 ةيادملا ىلع اهب ری يتلا بابسألا يج هاطعا هللا إف هةجح هّبر ىلع هل

 ید ار :للاغت لاق هسفن الإ نَمولی الف یدفا یلع ةلالّضلا راتخا هنكلو

 17١ :فا رعألا] لا نود نموا وذ ختا مااا ھی ی رو

 هذي م ویلا نرخ راست وطرب نسل بيده :لاقو

 ١١[. :ةدئاملا] « مس ىلإ هدو

 زجعلا ىتح «هتافصو هلاعفأو دبعلا لاوحأ ميج ىلع يتأي ملا ادعو

 ٌزِجعلا وهو :امهنم لوألاب لاني يذلا -ناّداضتملا نافصولا :امهو- سّيكلاو

 نمحرلا ةعاط يف دما ءسّيكلا وهو :يناثلابو ءنارسخلاو ةبيخلا

 ونهو «ةدارإلا مدع وهو دبعلا هيلع مالي يذلا ٌُرْجَعلا :انه ٌدارملاو

 :رخآلا ثيدحلا ىنعم وه اذهو قردقلا مّدَع وه يذلا زْجَعلا ال ٌلّسكلا

 ا ؛اولماف

 )١( ملسمو 6۷۵۵۲ )۰0°11 1۲۱۷ 6464 - 46 0) يراخبلا :هجرخآ 95550 )۷(->-
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 .مهفیفوتو حک كلذو «ةداعسلا لمعل نورّسيِيف :ةداعسلا لهآ امأ

 .مهب او

 هّسفن ناد نم :سّيكلا» لي هلوق يف ناروكذملا امه :زجاعلاو ٌسّيكلاو

 هللا ىلع ىنمتو ءاهاّوه هّسفن عبتآ نم :ٌرجاعلاو ,تولا دعب امل َلِمَعَو
 .''”(ىنامألا

 .هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم

 يسلايطلاو «(5770) هجام نباو (۲4۵۹) يذمرتلاو ۱۲4 /4) دمحأ :هجرخأ (۱)

 «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو (۱) «سفنلا ةبساحم» يف اينللا يبأ نباو )2١١77« «دنسملا# يف

 ٤۷۲(« /۲) «لماكلا» يف يدع نباو .(۱۸۵مقر 6 /۲) «نييماشلا دنسم»و ۰۲۸6 /0)

 يف يعاضقلاو ۲۲۷ /۱) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ۲١٠/٤(« و هال /۱) «كردتسملا» يف مكاحلاو

 ,(441) «بادآلا» ينو (۳۱۹/۳) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو (۱۸۵) «باهشلا دنسم)

 ةرمض نع «میرم يبأ نب ركب يبأ قيرط نم مهلك (4۱۱۷ ۰4۱۱7) «ةنّملا حرش» يف يوغبلاو

 !«ينامألا» :ةظفل نود مهلك ؛هب ًاعوفرم هنع هللا يضر سوأ نب دادش نع «بیبح نبا

 لاقو !ميرم يبأ نبا : ينعي «واو ركب وبأ هللاو ال» :هل مكاحلا حيحصت ابقعتم يهذلا لاق

 .«فیعض ركب وبأ :تلق» :(۱۰۱/۲) -ثيدحلا اذه ريغ يف- هيف

 فیعضاو «(1۷) يوونلل «نيحلاصلا ضاير» يف ينابلألا ثّدحملا هفعض ثيدحلاو

 .(۵۲۸۹) (ةاكشملا)و )57١5(. «عماجلا

 هللا يضر رمع نبا نع (4۲۵۹) هجام نبا هجرخآ ام ثيدحلا اذه نع ىنغي :(ةدئاف)

 :لاق مث لت ينلا ىلع مّلسف راصنألا نم ٌلجر هءاجف ل هللا لوسر عم تنك :لاق هنأ امهنع
 :لاق ؟* سکا نينمؤملا يأف :لاق .«اقلخ مُهتَسحأ» :لاق ؟لضفأ نينمؤملا يأ !هللا لوسر اي

 .«سايكألا كتلوا ءادادعتسا هذعب امل مُهْنَسحأو ءاركذ توملل مُهرثکا»

 :رظناو ((23101) «هجام نبا ننس حیحص» يف ينابلألا ةمالعلا هنّسسح ثيدحلا اذهو

 .(17854) «ةحيحّصلا ثيداحألا ةلسلس»



 ۳ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 :رشاعلا ثيدحلا

 اهلخؤفو ةوهدلا يلع ثحلا

 :325 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 نأ ريغ نم عبثا نم روجأ ُلْثِم رجألا نم هل ناك یدُه ىلإ اعد نم

 ماثآ لش مشالا نم هيلع ناك ةلالض ىلإ اعد نّمو ئيش مهروجا نم صفن

 .«ائيش مهياثآ نم كلذ صقني ال .هعبت نم

 ." ملسم هاور (۱)

 ىلإ ةوعّدلا ىلع ثحلا :هيف -ثيداحألا نم ههبشآ امو- ثيدحلا اذه

 «يغلاو ةلالّضلا ىلإ ءاعدلا نم ٌريذحتلاو «يِععادلا ٌلْضَفو «ريخلاو ید

 .هتبوقعو يعاّذلا مرج مظعو

 عو حب 2 و نسب

 eu عاد وهف ؛ملع

 ةئاعلا تلا قوقحب وأ ثلا "وحب قّلعتي حلاص لمع ىلإ اعد نم كو

 .ىدهلا ىلإ عاد وهف ؛ةّصاخلاو



 ) راربألا بولق ةجهب ) 0

 عاد وهف ؛نيّدلا ىلإ اهب لسو ةيوينذ وأ ةّينيد ةحي )و

 .ىدملا ىلإ

 ىلإ عاد وهف ؛هریغ هب ىدتقاف دِلَمَع وأ هیلع يف ىدتها نم لکو

 .ىدملا

 يف لخاد وهف ؛ ؛عقتلا ماع عورشم وأ :يريخ ٍلَمَعب هَريغ ملت نم لکو
 لا اذه

 .ةلالضلا ىلإ يعاّدلا لک كلذ سکعو

 شما او تا همکآ مه :یدحا ىلإ نوعاذلاف

 .)راثلا ىلإ نوعُدَي نیذلا ةّمئألا م مه :ةلالّضلا ىلإ نوعاّدلاو

 .ىدملا ىلإ نيعاّدلا نی وهف ؛ىوقتلاو ٌربلا ىلع هربغ َنَواع نّم كو

 .ِةَلالّضلا ىلإ نيعادلا نم وهف ؛ناودُعلاو مثإلا ىلع هّريغ ناعأ نَّم لکو

 هللا لوسر نولأسي سانلا ناك :لاق هنع هللا يضر نانمیلا نب ةفيذح ثيدح هنمو (۱)

 ةيلهاج يف انك انإ !هللا لوسر اي :تلقف ؛ينكردُي نأ ةفاخ رشلا نع هلاسا تنکو ءريخلا نع ##

 ل او :تلقف . .(معنا : :لاق ؟رش ريخلا اذه دعب لهف «ريخلا اذهب هللا انءاجف شر

 ريغب نودهيو «یتنس ريغب نوئتسي موق» :لاق ؟هنخد امو :تلق.«ٌنَخَد هيفو معن» :لاق رح

 pa :لاق ؟رش نم ريخلا كلذ دعب لهف :تلقف هرکشو مهم افرعت «يبده

 نم موق .معن» :لاق .انل مهفص !هللا لوسر اي :تلقف.؛اهيف هوفذق اهيلإ مهباجأ نم منهج

 ةعامج ٌمزلت» :لاق ؟كلذ ينكردأ نإ ىرت امف !هللا لوسر اي :تلق .«انتتسلاب نوملكتيو ءانتدلج

 اهلك قّرِفلا كلت لزتعاف» :لاق ؟مامإ الو ةعامج مهل نكت مل ناف :تلقف .«مهماماو نيملسملا

 .«كلذ ىلع تنأو «تولا ككرذي یتح ٍةرجش لصا ىلع ضعت نأ ولو
 .هل ظفللاو (۵۱) (۱۸6۷) ملسمو )۷٠۸٤(« يراخبلا :هج رخآ



 510 ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :رشع يداحلا ثيدحلا

 9 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةيواعم نع

 .«نيدلا يف ُهْهَقْفُي اريخ هب هللا در نم»

 ۱ يلع قفتم
 ىلع ةمالع عفانلا ملعلا ّنأ :هيفو ملعلا لئاضف مظعأ نم ثيدحلا اذه

 ار ادا دا یا ها

 مالسالا عئارشو «نایالا لوصأ يف ةقِفلا لمشي نيّدلا يف '"”ةقفلاو

 ؛(۱۰۰) (۱۰۳۸) و (۱۰۳۷) ملسمو ۰6۷۳۱۳ ۰۳۱۱۰۰۷ ۱) يراخبلا :هجرخآ (۱)

 .(۳۹۱ص) يتأيو

 :(۱۳۹/۱) «بیهرتلاو بیغرتلا حيحص» يف -هللا همحر- ينابلألا ةمالعلا لاق (۲)

 - هقفَو ملعو مهف اذإ اهقف هقفي «-رسكلاب- لجرلا هِقف :لاقي «مهفلا : لصألا يف هقفلا»

 .الاع اهيقف راص اذإ هقفي -مضلاب

 وبأ هلاق ؛اهنم عورفلا ملعب اصيصختو .ةعيرشلا ملعب ًاصاخ فرعلا هلعج دقو
 .تاداعسلا

 :لاق يرقنلا نارمع نع يمرادلا یور دقف «هیلع لیلد ال عورفلا ملعب هصیصخت :لوقآ

 :هیقفلا اغإ ؟اهیقف تيأر له كحو :لاق .ءاهقفلا لاق اذکه ام :ءيش يف اموي نسحلل تلق

 = .ها«هبر ةدابع ىلع موادملا «هنید رمأب ريصبلا ءةرخآلا يف بغارلا ءايندلا يف دهازلا
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 ثيدح يف امك ءاهلك ةثالغلا لمشي َنيّدلا ناف ؛ناسحإلا قئاقحو «ماكحألاو

 الت هباجاو ,ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نع ی ينلا لاس امل ليربج
 رّسفو «سمخلا هدعاوقب مالسالا رسفو ةتسلا هلوصأب َناميإلا رسفف ءاهدودحب
 لحخدیف “كاري هنإف هارت نكت مل ناف «هارت كنأك هللا دبعت ْنأ» :ب ناسحالا

 ارهاظ هب ققحتلاو ءاهيف فلّسلا بهذم ةفرعمو هدئاقعلا يف ةقفتلا كلذ يف

 .ةنسلاو باتكلل اهتفلاخ نايبو نیفلاخلا بهاذم ةفرعمو ءأئطابو

 .تادابعلا ماكحأ :هعورفو هلوصأ- هقفلا ملع :كلذ يف لخدو

 .-اهريغو «تايانجلاو «تالماعملاو

 هللا ىلإ كولُسلاو رسا ةفرعمو «ناميإلا قئاقحب هقفتلا :كلذ يف لخدو
 .ةنسلاو باتکلا هيلع لد امل ةقفاوملا

 نيّدلا يف هقفلا ىلع ةنيعلا لئاسولا عيمج ملعت :اذه يف لخدي كلذكو

 .اهعاونأب ةيبرعلا مولعك

 نكي مل لب» :(۳۱۹/۱) «ةداعسلا زاد حاتفم» يف -هللا همحر- ميقلا نبا ةمالعلا لاقو

 نع ميهاربإ نب دعس لئس امك «لمعلا هبحصي يذلا ملعلا ىلع الإ هقفلا مسا نوقلطي فلسلا

 .«مهاقتأ :لاق ؟ةنيدملا لهأ هقفأ

 مسا» :(۲۸ص) «راصبالا يلوأ ممه ظاقيإ» يف -هللا همحر- ينالفلا حلاص مامإلا لاقو

 نی مهدعب نمو ةباحصلا راثآو ةنسلاو باتکلا ملع نم ىلع عقي امنإ ...فّلسلا دنع هیقفلا

 هللا لوسر ةنسو هّلا تاك دنورو ءابهذمو اند هذغتاو لاجرلا اراب لغتشا نم امآو مْألا ءاملع

 مساب وه لب «هيقفلا مسا هيلع قلطی الف هئارو نم مهراثآو نیعباتلاو ةباحصلا ایاضقو ل

 .ها«ىرحأو ىلوأ ةيبصعلاو ىوهلا

 هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم (9) ملسمو ۷۹۷۷ (۵۰۱) یراخبلا :هجرخآ (۱)



 ۷ ( ألا بولق ةحهب

 اف هقفوو روم ألا هذم ف ههّقف اربخ هيناتا دارآ ودق

 ناف ةّیلکلاب مولعلا هذه نع ضرعآ نم نأ ىلع ثیدحا موهفم لدو

 اهب بستکتو تاريخا اهب لانت يتلا بابسألا هنامرط ءأريخ هب درُي مل هللا

 ظ .ةداعسلا
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 :رشع ىناثلا ثيدحلا

 هللا ىلإ هیحأو ريخ يوقلا نمزملا

 لص لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .ٌريخ لك يفو فیعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو یخ يوقلا نمؤملا»

 ءيش كباصأ ناو نجغت الو هللاب نعتساو «كحفني ام ىلع صرحا

 ءاش امو هللا ردق :لق نكلو ءاذكو اذك ناك ءاذك ٌتلعف ينأ ول :لقت الف

 .«ناطبشل | لمع حتفت ول ناف لعف

 ا هاور

 ةا تاكو ع لوسا ىلع اقا تدا الف

 لدو ءاهب ماق نحو «هتابوبحمب ا اأو هلل ةفص ةّحلا تابثإ :اهنمف

 يوقلا نمملل هاد ه ؛'اضافتت اضیاو (هتئيشمو هتداراب قلعتت اهنأ ىلع

 .بفيعضلا نمؤملل هتبم نم مظعأ

 «لاوقألاو ,ةئيلقلا َدئاقعلا لمشی ناميإلا نأ ىلع ثيدحلا لدو

 نوعبسو عضب ناهيإلا ناف ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ ْبَهْذَم وه امك «لاعفألاو

 «قیرطلا نع یفألا ةطاما و هل ال» :لوق اهالعا ةبعش

 .(۳ () (۲۱۹6) ملسم هجرخآ (۱)
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 0 هبعس 4 ءايحلاو

 نم اهلک ةرهاظلاو ةنطابلا لامعألا ىلإ ٌعجرت ىتلا ُبعُتتلا هذهو
 ؛حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلاب هّسفن لّمَكو «مايقلا وح اهب ماق نّمف ؛نابالا

 يذلا يوقلا نمؤملا وهف ؛ربصلاب يصاوتلاو «قحلاب يصاوتلاب هّريغ لّمكو
 .فیعضلا مولا وهف ؛ةبترلا هذه ىلإ لصي مل نمو ؛ناميإلا بتارم ىلعأ ژاح

 بنس كلذو صقنیو ديوي نا یالا نا یلع فلا ةلدآ نی اذهو

 .هلامعآ بسجو «هفراعمو ناميإلا مولع

 .ةريثك عضاوم يف ةنسلاو باتکلا هيلع لد دق ٌلصألا اذهو

 مهوت نِم ييثخ .مهِفيعضو مهيوق نينمؤملا نيب و ينلا لضاف الو

 2م ةلئاف زارتحالا اذه یو ؛«ربخ لك يفو» :لاقف «لوضفملا يف حدقلا

 ONEN وآ صاخشلا نب نان نق ىلع ذا يهو
 لضافلا نيب كرتشلا لضفلا ركب ٌررتحيو «ليضفتلا ةهجو «ليضفتلا ةجو
 .لوضفلا ىلإ حدقلا قرطتي ًالئل ؛لوضفلاو

 ذو «رارسشألاو كلا بتارم تود اذإ رخآلا بناحبا ق كلذکو

 بابسأ نم امهنیب َكَرتشملا َرْدَقلا ٌَرْكْذَي نأ كلذ دعب يغبنيف ءامهنيب توافتلا
 .ةنسلاو باتکلا يف ٌريثك اذهو رشا وأ ريخلا

 مايقلاو هللا ةبحمو «ةّيريخلا يف نوتوافتي نينمؤملا نأ :ثيدحلا اذه یو

 (08) (۳0) ملسمو هارصتخ (4) يراخبلا دنع- ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح يف امك (۱)

 هللا الإ هلإ ال :لوق اهلضفأف «ةبعش -نوتسو عضب وأ- نوعبسو عضب ناميإلا» :-هل ظفللاو

 .«ناميإلا نم ةبعش ءايحلاو «قیرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو
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 ۱٩[. :فاقحألا] اومع امن تاد لكحتو# «تاجرد كلذ يف مهّنأو «هنيدب

 :ماسقأ ةثالث مهعمجو

 .تاّبحتسملاو .تابجاولاب اوماق نيذلا مهو :تاريخلا ىلإ نوقباسلا

 نم هورشاب ام اولُمکو «تاحابلا لوضفو «فاهوركملاو تاما اوکرتو

 .لامکلا تافص عيمجب اوفصتاو «لامعألا

 كرتو ,تابجاولاب ماسیقلا ىلع اورصتقا نیذلا :نودصتقلا من

 .تاروظحما

 .ائيس ٌرخآو اح اص الّمَع اوطلخ نيذلا :مهسفنأل نوملاظلا مث

 «عفان عماج مالك «هللاب نعتساو «كعفني ام ىلع صرحا) ات هلوقو

 .ةرخآلاو اينّدلا ةداعس ىلع وتحم

 .ةيويند رومأو ةبنید رومآ :نامسق ةعفانلا رومالاو

 هتداعس رادمف ةّينيدلا ىلإ جاتح هک ویندلا نإ جاتح دبعلاو

 هللاب ةناعتسالا عم ءامهنم ةعفانلا رومألا يف داهتجالاو صْرِلا ىلع هقيفوتو

 اهّبابسأ كّلَسو ءاهيف دهتجاو «ةعفانلا رومألا ىلع ُدبعلا صرَح ىتّمف «ىلاعت
 ناونعو .هلامک كلذ ناك ؛اهليمكتو اهلوصح يف هرب ناعتساو ؛اهقرطو

 ۸ نصف ءاهبّسْحب ريخلا نم هتاف ؛ةثالثلا رومألا هذه نم ٌدحاو هتاف ىتمو

 وه /لّسکلاف ءائيش كردي 1 ًانالسک ناك لب نالا ر رم ألا یلع اضيرح نكي

 یظح الو ةسرکم لاني الو ار كردن ال ْنالسکلاف ؛لقفلاو ةا اأ

 ۰ | ین الو نيدب
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 روم أ ىلع اإ :ةعفانلا رومألا ريغ ىلع نكلو ءأصيرح ناك ىتمو

 لوصحو ها تاوفو ها هصرح ةرمث ناك ؛لامكلل ٍةتوفم وأ ةَراض

 ل ةعفان ريغ لاوحاو قرط كولس ىلع صيرح نی کف ءررّضلاو را

 ظ  .ءاقشلاو یانعلاو «بعتلا الإ هصرح نم دفتسی

 متت مل ؛اهیف دهتجاو ءاهيلع َصَرَحو «ةعفانلا َقّرطلا دبعلا كّلَس اذ مث

 ال ناو اهلك راها د یلع هب ةناعتسالاو لا لإ للا قدصب ال) هل

 ىلع هرهاظو هنطابب ماتلا هدامتعا ٌنوكي لب «هتّوقو هلوحو هيسفن ىلع لکتی

 ۱ .هبر

 جئاتنلا هل متو «لاوح الا هل رُسیتنو .بعاصلا هيلع نوهت كلذبف

 لب- حاتح لاوحألا اا رمأو نيّدلا رمأ يف ةبّيطلا تارمثلاو

 دجلاو ءاهيلع صريلا يغبني ني يتلا رومألا ةفرعم ىلإ - را ظضالا ةياغ رطضم

 .اهبلط يف

 poo لیست دین

 ةداعسل زا حاورألاو بولقلل يكزملا ملعلا وهف :"'”عفانلا ملعلا امأ

 )١( «ةرضانلا ضايرلا» يف يدعسلا مامإلا لاق )ص۸۲-۷٩(:

 نم ناكو «نيدلاب قّلعتي ام هنم عفانلاو «نيهاربلاو ةلدألا هيلع تماق ام :ملعلا ّدح»

 .نيدلا ىلع ةنيعلا مولعلا

 .جیهب جوز لك نم -فراعملا نم- اهيف ةعفانلا مولعلا ضايرف ...

 -ِ .هئالآو هلاعفأو .هتافصو هللا ءامسأب ملعلا وهو ءاهلضفأو فراعلا لجأ :اهيف
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 .راضلاو عفانلاو ا

 لعجت يتلا بادآلا ملعو «تاماقملا ىلعأ ىلإ اهبحاص يقرت يتلا قالخألا ملع :اهيفو

 .تایربلا ر كأ نم دبعلا

 ۳۹ تابغرلاو ءرّشلاو ريخلا نم سوفنلا يف ام صيخشت :اهیفو
 .تاعفانلا رومألا نم اهبساني ام ىلإو «تارکنلا كرتو «تاريخلا لعف ىلإ اههيجوت ةيفيك :اهيفو

 كل ميقت :اهترمثو ءاهدئاوفو اهعفانم فالتخا ىلع ؛ةليلجلا ةيبرعلا مولع :اهيفو

 هللا مالك يناعم ةفرعم ىلع اهب نيعتستو «نايبلا نسحو تارابعلا حضوأ ىلإ كيدهتو «ناسللا

 .هكلست لمعو ملع لك يف كل ةلآ نوكتو «هلوسر مالكو

 ءالتجا نم اهيف نكمتت ممالا فانصأو لودلاو خيراوتلا لاوحأ ملع ضايرلا هذه ينو

 لصتت ىتح نرق ىلإ نرق نم لقتنت اذکه مث «نيرباغلا ممألا ةرصاعمو «نيفلاسلا نورقلا
 .ارصتخم .ها«...نيقحاللاو نیفلاسلا يف هتنسو هللا ةمكح اهيف رتعتو نیدوجولا ممألا لاوحأب

 :(50-57 ص) «فلخلا ىلع فلسلا ملع لضف» يف بجر نبا مامإلا لاقو

 ءاهيناعم مهفو «ةنسلاو باتكلا صوصن طبض -اهّلك مولعلا هذه نم- عفانلا ملعلا»

 درو اميفو .ثیدحاو نآرقلا يناعم يف مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نع روثأملاب كلذ يف ديقتلاو

 كلذ ريغو «فراعلاو «قئاقرلاو .دهزلاو «مارحلاو لالحلا لئاسم يف مالكلا نم مهنع

 ءايناث همهفتو هيناعم ىلع فوقولا يف داهتجالا مث ءألوأ هميقس نم هحيحص زييمت يف داهتجالاو

 .لغتشاو ينُع عفانلا ملعلاب نمل لشو «لقع نمل ةيافك كلذ ينو

 هناعأ «هيلع هناعتساو لجو زع هللا هجول هيف دصقلا صلخأو اذه ىلع َفَقَو نمو

 فشار هنر او كن وو هاو

 اإ :لجو زع لاق امك هللا ةيشخ يهو «هب ةصاخلا هترمث ملعلا اذه هل رمثپ ذثنیحو

 - 2 .دها...ٌعفان ٌملع وهف ءاذه هبحاصل ُملعلا رمثأ اذإ...[۲۸:رطاف] هاما دابع نم هللا تشک



 ۷۳ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 یلع نيعب امو هقفو ريسفتو ثيدح نم دلو لوسرلا هب ءاج ام َوُهَو ؛نیراذلا

 .ناسنالا هيف يذلا عیضولاو تقّولا ةلاح بسم ةيبرعلا مولع نم كلذ

 .لاوح الا فالتخاب فلتخم كلذ ٌنيبعتو

 تارصتخ نِم رصتخ ظفح يف ملعلا بلاط دهتجي نأ :ةيبيرقتلا ةلاحلاو

 رشک هر کف اظفل هظفح هیلع ترا رذعت ناف «هیف "لغتشی يذل نقل

 نقلا ةه بتک يقاب نوکت مش «هبلق ی هیناعم خسرت یتح «هیناعل راش
 ناف ۳ هکرذآو هفرع ىلا لْصألا كلذل عيرفتلاو «حيضوتلاو «ريسفتلاك

 يف ؛عفانلا ملعلا يقلتو ثحبلا يف ثيدحلا لهأ ءاهقف جهنم لوح ًاسيفن ًامالك هل رظناو

 .(مساتلا ثيدحلل هحرش نمض -۲6۹/۱) ؟مکحاو مولعلا عماج» عتاملا عفانلا هباتك

 :(۲۸ص) «ةيدعسلا ىواتفلا» يف يدعسلا خيشلا لاق (۱)

 ةثالثلا»و «ةيميت نبا مالسالا خيشل «ةيطساولا ةديقعلا» ملعلا بلاط ًآظِفَح ولف»

 ««لیلدلا رصتخم» :هقفلا يفو باهولا دبع نب دمحم خيشلل «ديحوتلا باتك»و ««لوصألا

 .«ةیمورجالا» :وحنلا يفو ««مارملا غولب» :ثيدحلا يفو ««عنقملا رصتخم»و

 اهناف ؛اهنف بک وآ هاهحورش نم رسیت ام اهیلع عجارو «نوتلا هذه مهف يف َدّهتجاو

 ها4... هل كرابو هناعآ هللاب ناعتساو «ةعفانلا مولعلا هذه ىلع صرح نمف ... اه حورشلاک

 هةيعرشلا مولعلا نم مهألاف مهألاب ةءادبلا نّيعتي» :(400-507 ص) هللا همحر لاقو

 .ةيبرعلا مولع نم اهيلع نيعي امو

 .صاخشألاو لاوحألا فالتخاب فلتخي «فورعم ريثك ةلمجلا هذه ليصفتو

 تافنصم نم يقتني نأو «هبلطي يذلا دوصقملا ىلإ لصوي قيرط برقأ كلسي نأ يغبنيو

 - .ةدئاف اهرثكأو ءاهحضوأو اهنسحأ هيف لغتشي يذلا فلا
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 شك هيلع تاه ؛اهيفرعم يف ما ةَكَلَم هل راصو «لوصألا ظِفَح اذإ ناسنالا
 .لوصولا مرح لوصألا ی نّمو ءاهرابكو اهراغص :اهلک فلا

 هلرابو هللا هناعآ :هللاب ناعتساو انرکذ يذلا اذه ىلع صّرَح نّمف
 ىلا هقيرطو يولع

 هيلع تتاف ؛ةعفانلا ةقيرطلا هذه ريغ ملعلا بلط يف كس نمو
 ُدهشي ٌعقاولاو ؛ةبرجتلاب ُفورعُم وه امك «'' ءانعلا الإ كردي لو «تاقوألا

 ثيحب یرکت ةسارد وأ «ناكمإلا دنع أظفح باتكلا كلذب هلاغتشاو هّمه لج لعجيو
 لئاسلا طلخي الو ؛هديعيو هيلع رم ام رركي لازي ال مث ةظوفح هنهذ يف ةلوقعم هيناعم ريصت

 «قباسلا قّقحيو رّوصتی ىتح ءرخآ عون ىلإ لئاسملا عاونأ نم عون نم لقتنی ال نأ يغبنيو
 .ها«. . .قحاللا ىلع مُهْفلا رفوتي هبو «قباسلل كرد هناف

 یتلاسر ةمدقم یو .هنطوم اذه سیلو .لوطيو لوطي ماقلا اذه ۱ ۱ هو :تلق

 :بتارم تس ملعلل» :(۵۱۱/۱) «ةداعسلا راد حاتفم» يف میقلا نبا مامإلا لاق ()

 .لاؤسلا نسح :اهوأ

 .عامتسالاو تاصنإلا ُنْسُح :ةيناثلا

 .مهفلا نسح : ةعلاشلا

 .ظفحلا :ةعبارلا

 .ميلعتلا :ةسماخلا

 .ها«هدودح ةاعارمو هب لمعلا يهو :- هترمث يهو - ةسداتسلا

 :(۵۱۹/۱) «ةداعسلا راد حاتفم» يف میقلا نبا مامالا لاق (۲)

 = ی هوجولا هذه نم ملعلا نامرح نایب)



 V0 ( راربألا بولق ةجهب )

 هلا ؛میهفتلا كلاس «میلعتلا ةقیرط "ریس el sS نانا

e 

 ا هللا 59 برقتلا وهو ءب لوسُرلل ةعباتلاو بل ۷

 ال اّمع ههيزنتو «ةّيدوبعلا نِم هدابع ىلع هقحتسي امو «لامكلا تافص نم هلل

 اربخأ رّبخ لك يف هلوسر قيدصتو هقيدصتو «هلالج لب
 «یضم اًمع هب

 لاوحأو ةكئالملاو هبتکلاو ءلّسْرلا نع لقب اًمعو
 ةنجلاو ةرخآلا

 .كلذ ريغو «باقعلاو باوثلاو «رانلاو

 قوقحو «هللا قوقح نِ :هدابع ىلع هللا هضرف ام ءادأ يف ىعسي مث

 هاهتاقوآ يف ةدکزلا اصوصخ «تاعوطتلاو لفاونلاب كلذ لیکیو هل

 .لاوسلا كرت :اهدحآ

 .عمسلا ءاقلإ مدعو تاصنالا ءوس :يناثلا

 .مُهفلا ءوس :ثلاثلا

 .ظفحلا مدع :عبارلا

 هنايسنب هللا هالتبا ؛همّلعي مو هرشني مو هّملع نرخ نم ناف ؛هميلعتو هرشن مدع :سماخلا

 .دوجولاو سحلا هب دهشي رمآ اذهو هلمع سنج نم ٌءازج هنم هباهذو

 اذإف هيف رظنلاو هتاعارمو هربدتو هرکذت بجوی هب لمعلا ناف ؛هب لمعلا مدع :سداّسلا

 .هيسن هب لمعلا لمهأ

 .ها«هب لمعلاب ملعلا ظفح ىلع نيعتسن انك :فلسلا ٌضعب لاق

 ,(١45-405ص) «ةيدعّسلا یواتفلا» :رظنا هقوقحو مّلعملا تابجاو ةفرعمل (۱)

 .(۱۰-۱۱۱ غص) هل «ةرضانلا ضايرلا»و



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۷۹

 هْجَو ىلع اهلعفو ءاهليمكتو اهقيقحت یلعو ؛اهلغف ىلع هللاب انیعتسم

 .ةّيسفنلا ضارغألا نم ضرغ هبوشي ال يذلا صالخالا

 اهيلإ وعدت ىتلا ًاصوصخو «تامرحا كريب هللا ىلإ برقتی كلذکو

 لب هيلإ بّرقتیامک هلل اهكرتب هبر ىلإ بّرقتیف ؛اهيلإ لیتو «سوفنل

 كلذ ىلع هللا د ناعتساو لمعلا يف قيرطلا اذه كولسب ٌدبعلا ( فو ىتمف

 بسحب هضصقنو «رومألا هذه نی هب ماق ام بس لامك ناك و «َحَجناو حلفا

 .اهنم هتاف ام

 يغبنيف قزرلا بلط نم هل دب ال دبعلاف :ایندلا يف ةعفانلا ٌرومألا امأو

 فالتخاب فلتخم كلذو- هلاحب ةقئاللا هی ویندلا بابسألا م عفن أ كلسي نآ

 نمو هلوعی نم بجاوو .هیسفن بجاوب مایقلا و وةك ایت .-سانلا

 نم ةّيلاملا تاّيدوبعلا هب موقت ام ليصحت هبنمكو هيْغَسب يوني كلذكو

 دو و ةصاخلا ةيريخلا ۷ 5 5

 و ۳9 تالا زنا نت ون
 .اهب ها ىلإ برقتی ةبرق هیعسو هتاکرح تناك هلاح انباع: هاري قیرط عفا

 .هتفرعمو .هئاکذو .هتوقو كلغ افلا لکتی ال نأ :كلد مامت نمو

 نأ هنم ايجار «هيلع ًالكوتم هرب ٌنيعتسي لب ءاهترادإو بابسألا ةفرعمب هقذحو
 هل كرابي ْنأ هّبر لأسيو هیارل اليصحت اهبّرقأو ءاهحّجنأو رومألا رسيأل هرسسبي



 ۷۷ ( راربالا بولت ةجهب )

 .هقزر يف

 الا ةينلاو «یوقتلا یلع اسم نوکی نأ :قززرلا کی لر

 ةبجاولا هيضاوم يف هیضول دبعلا قفوی نأ :قزّرلا ةکرب نمو

 .ةحتسلاو

 :ىلاعت لاق امك «ةلماعلا يف لضفلا ذبعلا ىسني ال نأ :قزرلا ةكرب نیو

 راظناو ؛نيريسوملا ىلع ريسيتلاب «[۲۳۷ :ةرقبلا] همکنب لضمل اوست الو#

 كاني كلذبف ؛ريثك وأ لبق نی رسیت اب «ءارشلاو عیبلا دنع ةابااو نيرو

 | رک اريك دخلا

 ؟لضفاو ىلوأ بساکلا يأ :لیق ناف

 :كلذ يف ملعلا لهأ فلتخا دق :لیق

 .ةثارحلاو ةعارزلا لّضف نم :مهنیف

 .ءارشلاو عیبلا لّضف نم :مهنمو

 .اهوخنو وفّرلاو a a :مهنمو

 .هیِجحم لمآ مهنم لکو

 ىلع صرحا) لات ها وُ .عازنلل لیصافلا وه ثيدحلا اذه نکلو

 فالتخاب فبتخم هنأ مولعم كلذ نب عفانلاو .(هّللاب نعتساو «كعفني ام

 .صاخشألاو لاوحألا

 نوكي نم مهنمو «هقح يف لضفأ ةعارزلاو ةثارحلا نوكت نّم :مهنمف ظ

 نم لضفألاف ؛هقح يف لضفأ اهنسحی ىتلا ةعانصلاب ٌمایقلاو ءارشلاو ٌعيبلا ظ



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۷۸

 .عفنالا هریغو كلذ

 .اهعفاونو ملکل مماوج يطعأ نَّم ىلع هّمالسو هللا تاولصف

 لب لب دعب هرذقو هللا ءاضقب اضرلا ىلع ضح ها مث
 .عفانلا ىلع صرجلا يف عسولا غارفتساو

 بابسألا ضعب كرت ىلإ كلذ بيني الف هّمَّركي ام ّدبعلا باصأ اذإف

 یاماها ؛هرّدقو هللا ءاضق زا نكس لاال اهعفن نظی ىتلا

 ناطيشلا َلَمَع تفت لاحلا هذه يف «ول» إف ؛هسفن حيرتستو هلق نکسیو
 فیضلا نّرَحْلاو مهلا باوبأ حتفو «هيلع هضارتعاو رقلاب هنايإ صقنب

 «بلقلا ةحارل قرطلا مظعأ يه ديك ینلا اهيلإ دشرأ يتلا لاحلا هذهو

 تعفانلا ر ومألا ىلع صرحا رهو ؛ةبيطلا ةايحلاو ةعانقلا لوصحل ىعدأو

 ءاهنم سا لعل در ايس ساو ةناعتسالاو ؛اهلیضحت یف داهتجالاو

 .اهنم لصح ملو «تاف اب هنع یضرلاو

 .اهب دصق ام فالتخاب فلتخ «ول» لامعتسا ّنأ ملعاو

 اهناف ؛اهیف تئافلا اردتسا نكمُي ال ىتلا لاحلا هذه يف تلمعتسا ناف

 .مّدقت امك ناطیشلا َّلَمَع دبعلا ىلع حتفت

 اهیحاصو «ةمومذم اهن «يصاعلاو رشلا يتق. ف تلمختسا ول كلذکو
 .اهلوصح ینق هنإف ؛ةيصعلا ریثابی مل ولو «مئآ



 ۷۹ ) راربألا بولق ةجهب )

 ماکحا اه لئاسولا ّنأل ؛ةدومحم اهناف ؛عفانلا ملعلا نايب يف وأ ””ريخلا

 يف -يدعشسلا مامإلا ذيملت- هللا همحر نيميثعلا حلاص نب دمحم ةمالعلا خيشلا لاق (۱)

 (ول) تالامعتسا لوح (۱۵۱/۳-۱۵۳) «دیحوتلا باتك ىلع ديفملا لوقلا» ديرفلا هباتك

 :هجوأ ةدع ىلع لمعتستا :ارصتخم

 هال اَمانوعاطاْولإ# :ىلاعت هللا لاق «عرشلا ىلع ضارتعالا يف لمعتست نأ :لوألا هجولا

 امك اوعجرو انوعاطأ ول :اولاقو يي لوسرلا عيرشت ىلع نوقفانلا ضرتعا ...[118:نارمع لآ]

 .رفكلا ىلإ لصي دقو «مّرحم اذهو دمح عرش نم ريخ انيأرف ءاولتق ام انعجر

 نیل :ىلاعت هللا لاق ءاضيأ مرح اذهو ءردقلا ىلع ضارتعالا يف لمعتست نأ :يناثلا

 اتو اسان وكول یر اوا ڪڙا ضم اوبر اڌٳ نرخ واكو او نکس اکسس اونا
 .هللا رذق ىلع نوزاد ین ؛اولتق ام از نی ول :يأ ؛[۱۵1:نارمع لآ] ارت

 كيلع مدنلا حتفي ءيش لك نأل ؛اضيأ محم اذهو «رّسحتلاو مدنلل لمعتست نأ :ثلاثلا

 حارشنا يف نوكن نأ انم ديري هاو ءاضابقناو انزح سفنلا بسكي مدنلا نأل ؛هنع یهنم هنإف

 اا

 الاول :نيكرشملا لوقك ؛ةيصعملا ىلع ردقلاب جاجتحالا يف لمعتست نأ :عبارلا

 .لطاب اذهو «[۲۰:فرخزلا] هما امْنَمْحلاءاَسؤل## :مهوقو «[۸٤۱:ماعنألا] € انكر

 ناك ناو ؛ریضف ارخ ناک نٍ :ینمتلا بسح همکحو «ینمتلا ن لمعتست نآ نيالا

 لمعب تلمعل الام يل نأ ولا :مهدحأ لاق ةعبرألا رفنلا ةصق يف #3 ينلا نع نشف ارش

 ارش ىنمت اذهف ؛«نالف لمعب تلمعل ًالام يل نأ ول» :يناثلا لاقو ءأريخ ین اذهف ؛«نالف

 وهف» :- يناثلا يف - لاقو «ءاوس امهرجأف «هتينب وهف» :- لوألا يف - لي ىبنلا لاقف

 .[(۳۹۵ص) هجيرخت يتأي] ءاوس امهرزوف «هتينب

 «تدفتسال سردلا ترضح ول :لثم «زئاج اذهو ؛ضحلا ريخلا يف لمعتست نأ :سداسلا

 ۳ «مکعم تللحالو يذهلا تقس ام تربدتسا ام يرمآ نم تلبقتسا ول» :ي هلوق هنمو

 يدها قاس ام ةباحصلا نم نوکیس رمالا اذه نأ ملع ول هنأ لب يلا ربخأف ؛[۳۸۰ص) هجيرمت

 = .يل رهاظلا وه اذهو «لحألو



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۸۰

 اقا

 رومألا ىلع صزجماب ٌرمألا َوُهَو- ی ینلا هركذ يذلا لصألا اذهو

 لمشي -هللاب ةناعتسالا عم ٍةَراَضلا ر ومألا بانتجا همزال نیو «ةعفانلا

 ۱ لمشیو و دبعلاب ةصتخملا ةيئزجلا رومألا ي هب رمالاو هلامعتسا

 الا مومعب ةقّلعتملا ةّيلكلا روم

 ةّيلكلا حلاصملا :يهو «ةعفانلا رومألا ىلع اوصرحي نآ اعيمج مهيلعف

 ةّيونعملا ةوقلا نم تقولا بسانی امم عاطتسم لكب مهئادعأل دادعتسالاو

 .هليمكتو هقيقحت ىلع هللاب َنيِنيعتسم «كلذ يف مهرودقم ةياغ اولذبيو «ةيداملاو

 .ةفورعم اهُليصافتو لوطي ةلمجلا هذه حرشو «كلذ داضي ام عيمج عفدو

 ّتقلاو ءاضقلاب ناميإلا نی يب ثيدحلا اذه يف ی ینلا عّمَج دقو

 يف ةنْسلاو باتکلا امهيلع لد نالصألا ناذهو «ةعفانلا بابسألاب لمعلاو

 الإ اهلك دوصقملا رومألا متت ال لب ءامهب الإ نیل متی الو «قريثك عضاوم
 يويندو ینید ببس لکب ٌرمأ «كعفني ام ىلع صرحا» :هلوق نا ؛"[امهب]

 .اريبدتو الف ءةمِهو ةن هيلع صرحلاو هيف داهتجالاو دحل اب رم لب

 هللا ىلع لكوتلاب ٌرمأو هرّدَقلاو ءاضقلاب نايإ «هللاب نعتساو) لوو

 تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ىتيل :لاق هنأك «ينمتلا باب نم هنإ :لاق مهضعبو

 .يدهلا قوسأ ال ىتح

 .ها«هفالخ هللا رّدق ايش ىئمتي ال 46 ینلاو «هباحصا نم ىأر ال ربخ هنأ :رهاظلا نکل

 )١( هقيلعت مّدقت ام رظنا )ص۳٤(.

 .«اهب» :عوبطملا لصألا يف (0)



 ۸۷ « راربألا ب ولق ةحهب )

 عفو حلاصلا بلَج يف ىلاعت هوقو هِلْوَح ىلع ٌماتلا ٌدامتعالا وه يذلا

 .كلذ حاجن يف هللاب ةماتلا ةقثلا عم «راضملا

 هاو هنید رْمأ يف هللا ىلع ٌلكوتي نأ هيلع ُنّيعتي و لوسرلل علف

.ناعتسملا هللاو ؛هتفرعمو هیلعو هتردق بس عفان ببس لب ٌموقي ناو
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  ( A۲راربألا ب ولق ةجهب (

 :رشع ثلاثلا ثيدحلا

 ناینبلاب نينهؤفلا هنیسو

 .هعباصا نيب كّبشو اضعب هّضعب دشي ناينّبلاك نيؤملل نيؤملا»
)۱( ۳ 

 اذه ىلع مهنآ نينمؤملا نع لي ينلا نِم ربا هيف «ميظع ثیدح اذه
 .فصولا

 اناوخا اونوکی ناو «لصاألا اذه ةاعارم یلع هنم نا نكيطتيو

 يهلك مهحلاصل ٍةعماجلا ةّيلکلا حلاصلا ةاعارم مهيلع ّنأو «كلذ يف یعسیو
 ناطیحو تاساسأ نم عومجا ناینبلا ناف ؛فصولا اذه ىلع اونوکی ناو

 [فوقس] نم هنمضتت امو «ةصتخللا لزانملاب طيحت ناطيحو تملک ةطبحم

 مضنی یتح هدرفع موقی ال كلذ نم عون لک «عفانمو حلاصمو باوبأو

 مايق اوعاریف «كلذك اونوكي ْنأ بجُي نوملسملا كلذك ؛ضعب ىلإ اهّضعب
 .هضراوعو هعناوم لیزیو .هيوقيو كلذ موقي امو هعئارشو مهنيد

 .(10) (۲۵۸۵) ملسمو ,.(5075052755572581) يراخبلا :هجرخآ (۱)



 AY ( راربألا بولق ةجهب »

 وأ اهکرت ارداق افلكم مسی ال .فلكم لک اهب موقي :ةينيعلا ضورفلاف

 .اهب لالخإلا

 .نيملسم PE A وسوم

 ي ااا ور لس یر ھے ور راس

 و ها اكن نکتو# :ىلاعت لاقو [۱۲۲ :ةبوتلا] و اورو نذل

 اس رّمأو ٤ ٠١[« :نارمع لآ] رک نع 200 یو فور ورم سبخلا ىلإ

 و رلا ىلع نواعتلاب

 مهایندو مهنيد حلاصم مايق وهو ءذحاو مهبولطمو مهُدصق نوملسلاف

 ام بسحب اهتمهم قيقحت يف ىعست ةفئاط لكو ؛اهب الإ یا مي ب ال يتلا

 تارواشلا دقعب الإ كلذ مهل مَ الو ءلاحلاو تقولا ُبِيمانيو اهن

 ىلإ قّرُطلا 6, ۱۳ و ET ةّیلکلا حلاصلا نع ثحبلاو

 عفت یو اهل ا ایر يرسل وارا اهکولس

 اهنع تاقوعلاو تاضزراعلا

 [۲:ةدنانا] ىر ملا ىلع اوامر :لاعت هللا لاق (۱)

 یاب بو بعدا شاسی یا ی يدع دا اه

 :نيبجاولا نيذهو «نيتلاحلا نيتاه نع كفني ال دبع لك ناف ؛مهبر نيبو مهنیب امیفو ءاضعب مهضعب

 .) ۰ ص) «ةیک و بتلا تا نبأ هلاق فا اذا نيوتن جاو هذا نوو هنیب بجاو



 (« راربألا بولق ةجهب ) ۸

 .برحلا نونفل اهملعت دعب داهجلا ىلإ ٌجّرخت ةفئاط :مهنمو

 .ءادعألا كلاسمو «روغثلا ىلع ظفاحتو «طبارت ةفئاط :مهنمو

 نامز لكل ةبيمانملا ةحلسألل ةجّرْخُملا تاعانصلاب لغتشت ةفئاط :مهنمو

 بساکلاو ةراجتلاو «ةعارزلاو «ةثارحلاب لغتشت ةفئاط :مهنمو

 .ةّيداصتقالا بابسألا يف يعّسلاو «ةعونتملا

 امو ءملّسلاو برا رومأو ةسايّسلا ناب لغتشت ةفئاط :مهنمو

 حیجرتو «نيملسملاو مالسالا ةحلصم ىلإ ُدوعي امم ءادعألا عم هلّمع يخبني

 رول ءاهاندأ ىلإ لوزنلاب راضلا ىلعأ عف5و ءاهاندأ ىلع حلاصلا یلعا

 .اهبیارمو راضلاو حلاصلا ةقيقح ٍةفرعمو ومالا نيب

 نيدعاستم ؛مهاينُدو مهنيد حلاصم قيقحتل مهلك نْوَعْسَي ؛ةلمجلابو
 "عا وعفا وديع ا وب اا نا

 سهیلا لئاسولا تا ناو-

 مسیرکلا ينلا اذه هيف دّشْرأ يذلا میظعلا ثيدحلا اذهب لمعلا عفنآ امف

 ىكتشا اذإ دحاولا دسجلاكو ءًاضعب هنضعب شي ناينبلاك اونوكي نأ ىلإ هم
 لك ىلع ٌعراشلا ثح اذهلو ؛رّهّسسلاو ىّمحلاب دّسجلا راس هل ىعادت وضع هنم

 ىلع نواعتلا می هب امو «نينمؤملا نيب ةبحلا بجوي امو «رمألا اذه يّوقي ام

 ىستح ٍةريثك صوصن يف ةملكلا تیتشتو «يداعتلاو قرفتلا نع یقنو «عفانملا

 .«دحاو» :لصألا يف )١(



 Ao ( راربألا ب ولق ةجهب )

 ۸ هتاعارم ٌبجت نیلا لوصا نی امیظع الصا اذه دم

 .نکم لكب هيلإ يعسلاو «هريغ ىلع

 مهبولق نيب فو ؛لصألا ا دس نإ نادت لأسنف

 .میرک هنا ؛مهاداعو مُهَأَوان نم ىلع ةدحاو ادب مهلعجو

 e دع دا د



  ( A٦راربالا ب ولق ةجهب (

 :رشع بالا ثيدحلا

 بلاطوأ لئاس هاتأ اذإ ناك و ینلا نأ :هنع هللا ىضر ىسوم ىبأ نغ

 :لاق «ةجاح

 .«ءاش ام هلوسر ناسل ىلع هللا ىضقيو ءاورجؤتلف اوعفشا»

 دل ۳

 يغبني هنأ وهو هةمیظع ةدنافو بیک لْصأل ْنُمَضَنُم تیدخا اذَهَو

 لصح وأ ءاهُجئاتنو اهدصاقم ترملآ ءاوس ريخلا رومأ يف ىعسي ْنأ ٍدبعلل
 ولما دنع تاجاحلا باحصأل ةعافشلاك كلذو «يش اهنم متي وأ اي

 يعّسلا ني عیتع سانلا نم م اريثك داف مهب مهتاجاح تقلعت نمو «ءاربكلاو

 هللا م نم أريثك اریخ هِسفن ىلع تّوفیف هتعافش لوبق ملعي مل اذإ اهيف

 باحصأ اودعاسي نأ هياحصأ ص ىبلا رم اذهلف ؛ملسلا هيخأ زن هاو

 موج :هلوقل هللا دنع رجالا اولجعتيل ؛هدنع مهل ةعافشلاب ةجاحلا

 منش نم :ىلاعت لاق «هل ةيضرُمو هلل ةبوبح َةنَسحلا ةعافشلا إف اورجؤت
 3 رضاحلا رجألل هلجعت عمو ۸۹: ءالا] انت بهل نکس هه دعا

 .دی هدنع كلذب هل نوکیو .هيخأ عم ورم لغو «ئاسحإلا لس ًاضيا

 .(۱6۵) (۲۱۳۷) ملسمو ۷(۰ ۷۱۰۱۰۲۸ ۰۱۰۱۲۷ ۰۱۳۲) يراخبلا :هجرخآ (۱)



 AY ( راربألا بولق ةجهب )

 ih و
 .عقاولا وه امك يضْعبل

 ال وأ لّصحت ن أ لّمتحُي ىتلا- فورعملاو ريخلا رومأ يف يعّسلاف

 مايقلل ٌديهمتو «ريخلا ىلع ةناعالا ىلع سوفنلل ٌديوعتو «ٌلجاع ٌريخ -لّصْحَت

 .اهلوبق ُنَظُي وأ ققحتي يتلا تاعافشلاب

 يعسلاو بلطلا ٌنِإف «سأيلا ليزي ام لك يف يعّسلا :دئاوفلا نِم هيفو

 .هدضب هدضو بارلا لوصح يف مَمطلاو ءاجرلا ىلع ٌناونع

 او ءريخلا لْغِف ىلإ سانلا هيجوت يف بیغرتلا ىلع لیلد ثيدحلا ينو

 قوقحلا لاصيإ يف عفشُ نأ الإ اهلوبق هدنع عوفشملا ىلع بج ال ةعافشلا
 عفشی مل ولو و ىلإ او هژادآ بجي تجاولا قحلا ناف .ةبجاولا

 .ةعافشلا عم كلذ ةكأتيو هيف

 درف اذهو ؛ قيرط لکب هتل ريخلا لوصح يف ينلا ةمحر :اضیآ هیفو

 عفانملاو ربحا عيج نف لإ هتفارو هتحر لامك ىلع لد فوم رفالآ ني

 نون یر دوبی مو یوم

EEEی ا د  

 :ناعون ىلاعت هژاضف «ءاش ام نال ىلع هللا ىضقيو» :هلوق

 عيه لمشي لب «يصاعملاو تاعاطلاو لاو َريخلا لمشی :يردق ءاضق

 .ةقحاللاو ٍةقباسلا ثداوحلا عيمجو «نوكي امو ناك ام

 .هأضريو هللا 2 ام صتخم يذلا :ینیدلا يرذقلا ءاضقلا ؟هنم صخأو



  ( AAراربألا بولق ةجهب (

 «لوسر دبع هي َرُه ذإ ؛يناثلا مسقلا نم هّیبن ناسل ىلع ىضقُي يذلا اذهو
 هیدهو هلاعفأو هلاوقآ لكف ةلاسرلا بتارم لمکو تیدوبعلا ماقم وق

 .رومأمب سيل امع ًالضف رْجأ الو هيف باوث ال ٌضْحَم ٌحابم

 ىلعأ ىه ىتلا ةّبترملا هذه كي راتخا يذلا لوسرلا دبعلا ناش اذهو

 ر ادبع وأ ءاكلم الوسر َنوكي ْنأ نيب ريخ نيح بتارلا

 جد دع داد

 ىلإ ّرظنف ل يبنلا ىلإ لیربج سلج :لاق هنع هللا يضر ةريره يبآ ثیدح يف امك (۱)

 .ةعاسلا لبق قِلخ موي ذنم لّزن ام كّلملا اذه نإ :لیربج لاقف زني كم اذإف ءامّسلا

 ؟لوسر دبع وأ كلمج این ًاكِلَمفأ :لاق .كّیر كيلإ ینلّسرآ دمح اي :لاق لّرن املف

 .«الوسر ًادبع لب» :لاق دمحم اي كّبرل مَضاوت :لیربج لاق
 ىلعي وبأو «(۱۲۵) «لومخلاو عضاوتلا» يف اينّدلا يبأ نباو (۲۳۱/۲) دمحأ :هجرخا

 .(۱۳ ۱۵) نابح نباو (1۱۰) «هدنسم» يف

 .(۱۰۰۲) «ةحیحصلا ثیداح لا ةلسلس» يف ینابلألا هحححص ثيدحلاو



 ۸۹ ( راربألا بولق ةجهب )

 "یقه سالا تنش

 :لاق ب ینلا نا :اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 .«مُهلزانم َسانلا اولزنأ»

۱ )۱( 
 : دوادوب هاور

 )۸٩/۱ «ملسم حيحص ىلع هجرختسم» يف ميعن وبأو (4۸4۲) دواد وبأ :هجرخآ (۱)

 نب بيبح نع «نايفس نع «مهربخآ ناميلا نب ىيحي قيرط نم (۳۷۹ )٤/ «ةيلحلا»و ۵۷ مقر

 رمو «ةرسك هتطعاف لئاس اهب رم مالسلا اهيلع ةشئاع نأ «بيبش يبأ نب نوميم نع «تباث يبأ

 :ل هللا لوسر لاق :تلاقف كلذ يف امل ليقف «لکاف ةندعقاف ةئيهو بای هيلع لر اهب

 و

 :للع ثالث هیفو :تلق

 ««ةشئاع كردي ۸ نومیم» :-ثيدحلا هتیاور دعب- دواد وبآ لاق امك عاطقنالا :ىلوألا

 نم دحأ نم هعامس حصي ۸» :(۳۹۱/۱) «مكحلاو مولعلا عماج» يف بجر نبا لاق لب

 .«ةباحصلا

 .هنعنع دقو سّلدم تباث يبأ نب بيبح :ةيناثلا

 :-(4:1/5-407) «بيذهتلا» يف امك- لبنح نب دمحأ هيف لاق «ناميلا نب ىيحي :ةثلاثلا

 نامي نب ىيحي اهب ثّدحُي ىلا ثيداحألا هذه :عيكو لاقو ««بئاجعب يروثلا نع ثّدح»

 = .«يروثلا ثيداحأ نم تسيل



 ( راربألا بولت ةجهب ) ۹۰

 ناف ؛ةمكحلا ةاعارم ىلع هتمأل ثسحلا هيف :میکح شيدح نم هل اي

 .اهلزانم اهليزنتو ءاهعضاوم ءايشألا ْعْضَو ةمكحلا

 هیهنو هرمأو هعرش يف ميكحو «هریدقتو هقلخ يف ميكح لاعت هللاو

 هتاداشرإو هي يلا ریاوأو «ءيش لك يف اهتاعارمو ةمكحلاب هدابع رم مأ لق

 نی سا سی

 يف كلذو «مهلزانم َسانلا لّرتن نأ رم ذإ «عماحما تیدحما اذه :اهنمف
 .میلعتلاو ملعتلاو .تابطاخلا عيمجو تالماعلا عيمج

 «نیدلاولاک صاخ قح ممل مسق :نامسق سانلا نأ كلذ نيف
 بسم َنينسحلاو ءاملعلاو .باحصألاو «ناريجلاو براق الاو .دالوألاو

 .صاخلاو ماعلا مهناسحإ

 نم ءافرغو اعرش ةفورعملا مهقوقحب مايقلا :مهزانم مهليزنت مسقلا اذهف
 .قوقحلا نی مه ام عيمجو «ةاساوملاو ءافولاو ريقوتلاو ناسحإلاو ةلصلاو ربل

 ةصاخلا قوقحما هذهب مهريغ نع نوزيمي ءالؤهف

 .ةّيناسنإلا قحو

 ."[يروثلا ثيدح يف :يأ] هثيدح يف ًاريثك ئطخي وهو» :هنع ةبيش نب بوقعي لاقو
 ال نامي نب ىيحي» :(۳۲۵/۸) «هننس» يف لاق یئاسنلا نإ مث ءاهنم ثيدحلا اذهو :تلق

 .ها(هئطخ ةرثكو «هظفح ءوسل هثيدحب جتحي

 .(۵/۱) «هحیحص ةمدقم» يف ملسم مامإلا هقلعو

 .(1895) «ةفیعْضلا ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلالا انخيش هفعض ثيدحلاو



 ۹٩۱ ) د حلاو

 ؛لعف وأ لوقب ٌررضلاو ىذألا مهنع َمنمت نأ :كّرتشملا مهقح ءالؤهف
 ۳ هرس ام مه رکن خا ني تا بحت ام نيملسملل بتا

 مهل هيلع ردقت ام لاصيإو «ناسنالا عون عيمج نع یذالا عنم بجي لب ؛رشلا

 .ناسحإلا نم

 ربقوتلا هل رمبکلاف « ملزم ته رام اذه لخدی امو

 اب هلماعي ٌريظنلاو «هلاحل ةبيمانلا ةقرلاو ةمحّرلاب هلماعی ریغصلاو «مارتحالاو

 نم لماعیو «رخآ قح ةجوزللو ءاهب صاخ قح ماللو «هب هلماعي ْنأ بحي

 هیلع لذي الو هب یش ش ؛ ۷ نم هب لیاعی ال ام ءهعم عسوتیو هب ىو هیلع لذي

 اذهو ؛مهبتارل بيمانمل نا م الكلاب تاسائرلا بابرآو كولملا عم ملکتیو

 هل ال الو هل كوك * ینط زر یل اذا :نوراهو یسول ىلاعت لاق

 لالجالاو ربقوتلاب ل لیاعیو ٤۳-٤٤[« :هط] € یخی كدي

 ةرثكو «عفانلا مهملع ىلإ ةجاحلاو «راقتفالا راهظإو ۳ عضاوتلاو «ملعتلاو

 .ةماعلاو ةصاخلا مهاوتفو مهمیلعت تقو ی مش ءاعُدلا

 «بيغرتلاو قفرلاب ٌرّتلا نع مهیهنو ساب راغصلا ٌرْمأ :كلذ نیو

 فعلا بانتجاو «ريخلا ىلإ مههيجوتو مهطيشنتل ايندلا نم بيساني ام لذبو

 نیس عبسل ةالصلاب مكدالوأ اورم» 4 لاق اذملو ؛يلعفلاو يلوقلا

 مهبولق ةفّلؤملا عم ی هللا لوسر َكِلّس كلذكو «"”(رشعل اهيلع مهوبرضاو

 .(4۲ ص) مدقت ام رظنا (۱)

 يف ةبيش يبأ نباو هل ظفللاو (545) دواد وبأو ۱۸۷ ۰۱۸۰ /۲) دمحأ :هجرخآ (۲)

 يفقهيبلاو ۱۹۷ /۱) مكاحلاو ۰۸۷۷ ۰۸۷۲) «ننسلا» يف یتطقراذلاو ۳۸۲ /۱) ؟فنصلا»

 -يبآ راوس قيرط نم مهریغو ««..ورمع انث» :امهدنعو (۸4/۳ و ۲۲۹ /۲) «یربکلا ننسلا» يف



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۹۲

 يلع توفاه لصح ام -ربثکلا ىلا ءاطعلا نم-

 .مفزانم

 يذلا مهب قیاللا باطخلاب راغصلا دالوألاو ةجوزل ةيطاخم كلذكو

 .مهيلع رورسلا لاخدإو ءمهطْسَب هيف

 كل ةيالو يف مهّربغ نولضفَي نيذلا «نيزّيمتملا ءافكألل امهنم ةجزتملاو

 ظ .ةفيظولا
ve 

 اهر قود اضوصخ اهیف بجاولا نأ :كللا ةبالو الأ مولعمف

 ةوقلا نيب عّمَج نم اهل ٌحلصَي نم ةيلوت يف دقعلاو لحا لهأ ةرواشم -امومع

 ةوقلا هل نمو ؛ةيجراخلاو ةيلخادلا ةسايسلا ةفرعمو «ملجلاو ةعاجشلاو

 «نیمرجاو ةَملظلا عذَرو ءاهلهأ ىلإ قوقحلا لاصيإو ءلْدَعلا ذيفنتل ةيفاكلا
 .ةيالولا يف لخدي ام كلذ ريغو

 يف لضفألا «عقاولابو عرشلاب ملعألا اه راتخُي :ءاضقلا ةيالو كلذكو
 .ةديمحلا هتافصو هلقعو هنيد

 ةالصلاب مکٌدالوآ اورم» :ي هللا لوسر لاق :لاق هدج نع هیبآ نع .بیعش نب ورمع نع «ةزمح

 .«عجاضملا يف مهنيب اوقرفو رشع ءانبأ مهو اهيلع مهوبرضاو «َنينس عبس ءانبأ مهو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ نسح هدنسو :تلق

 هحّحص امك «ثيدحلا هب حصي هنع هللا يضر دبعم نب ةربس ثيدح نم دهاش هلو

 .(۲1۷) «ليلغلا ءاورإ» يف ينابلألا



 ۳ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 اه راتخي :ةعامطاو ةعمجلا يف دجاسلا يف ةمامالا ةيالو كلذکو

 .لثمألاف لمألا مث «ىقتألا تادابعلا ماكحأب ملعال

 يأرلاو ةعاجشلاو ةوقلا لها اهل راتخپ :شويجلا ةدايق ةيالو كلذکو

 57 هيلع فقوتت ام كلذ عبي امو هارد يوتا رشت ةفرعملاو ءحضنلاو

 نم كلذ ریغ لإ ءاهرطخأو ارت مها نی يمه ىلا ةّمهملا ةفيظولا
 نأ کرم نإ |# :ىلاعت هلوق يف ةلخاو اهناف نافضلاو رابکلا تایال ول

 تانامالا مظعا نم تایالولا هذهو «[0۸ :ءاسنلا] 4ما نا تام اود

 اه ةفيظو لکو ءاهب ةءافكلا لهأ اهيف فَظوُي ْنأو ءاهلهأ ىلإ ىّدؤَت نآ نّيعتيف

 .فیرشلا ثيدحلا اذه يف لخاد وهو ؛نوصتخ ءانکا

 مراشلا بتر نمف «نیمرجاو ةاصْعلا ةلماعم كلذ يف لخدی كلذكو

 ةحلصلا ُنْيَع وه هنأل ؛عراشلاهنّع ام نيت هوحنو دح ني ةبوقع هيج ىلع
 نم مهنمف .هیاقمو هلاح بس رع ةبوقع هل ْنْيعي مل نمو «ةلماشلا ةماعلا

 ةبوقعلا الإ هعدزی ال نم مهنمو هِتَلْعِفل بسانلا مالكلاو خيبوتلا هيفكي
 .ةغيلبلا

 یلع دودي يذلا تارا ةيطغ سیل ةلافاو ةفدُصلا ن كلذکو

 فقعتلا ربقفلا ةّيطعك «ناتّمَقللاو ةمقللاو «ناترمتلاو ةرمتلا هیفکتف سانلا

 0 موق ٌريزع اومحرا» :رثألا يفو «ینغلا دعب ةلْيَعلا هتباصأ يذلا

 «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا لاق امك «ضايع نب ليضفلا مالك نم اذه فرعی» (۱)

«(YTV /1)(549) «ننسلا لا لحدملا» ٤ ىقهيبلا هنع هاورو . 

 .حصي ال هنأ الإ اعوفرم ىوريو



 ) ركل برت حيال ۹

 سیل نم ىلع نيملسملل عفنو ءانغو قباوسو راثآ هل نم زّيمي كلذکو

 .كلذك

 هيلع اطا يذلا عاجلا مالكلا اذه ٤ ا اههبشأ امو رومألا هذهف

 .«َنَسح هللا دنع وهف اح نوملسلا هار اماو لقعلاو عرشلا

% 2 3“ 3 * 

 يبهذلل «تاعوضولا باتك صیخلت»و «(41/7) نابح نبال «نیحورجا» :رظنا

 ۰4۲۱۳ /۱) قارع نبال «ةعيرشلا هيزنت»و .(۱۷۹) ميقلا نبال «فيتنملا رانملا»و (۷)

 يواخسلل «ةنسحلا دصاقملا»و ء(۸1ص) يشكرزلل «ةروهشلا ثيداحألا يف ةروثنملا ئىلآللا»و

 زييمت»و )١5(« هل «ةرفتنلا رردلا»و )5١١/١(« يطويسلل «ةعونصملا ئلآللا»و «(۸۹مقر 4 ؟ص)

 ؤلؤللا»و .(۱۸۱) يمركلل «ةعوضوملا دئاوفلا»و .(۲۰ ص) عبيدلا نبال «ثيبخلا نم بيطلا

 ينولجعلل «افخلا فشک»و «(8177) يناكوشلل «ةعومجملا دئاوفلا»و .(4۱) يجقواقلل «عوصرملا

 دبع ورمع دمحمل «ةفيعضلا ثيداحألا لوصأب ةفيحصلا ضييبت»و ۳۱۸(۰مقر ٠۲١ ص)

 .(۲۰-۲ /۱) فيطللا

 .هنع هللا يضر دوعسم نبا نع تبا رثآ وهو (۱)

 «يهذلا هقفاوو هححصو (۷۸/۳) «كردتسلا» يف مكاحلاو (۳۷۹/۱) دمحأ :هج وخآ

 .مهريغو ٤٤٦( 4640) «هقفتلاو هیقفلا» يف بيطخلاو

 :(۲۹۸ص) «ةیسورفلا» يف میقلا نبا لاق :(ةدئاف)

 «ثيدحلاب هل ملع ال نم همالک ىلإ هفيضي امنإو هِي هللا لوسر مالک نم سيل اذه نٍ)

 .ها؛هیلع ًافوقوم هربغو دم مامالا هرکذ ؛هلوق نم دوعسم نبا نع تباث وه امنإو



 ۹۵ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 :رشع سداسلا ثيدحلا

 لمعلا سنج نم ءازبلا

 م

29 

 .«هیلع هللا قاش قاش نّمو هوب هللا راض راض نَم»

 ا نباو «یذمرتلا :هاور

 نب كلام :همسا لیق يراصت الا ترانا -ءارلا نوکسو داصلا رسکب- ةمریص وبآ (۱)
 .ارعاش هنع هلا يضر ناکو كلذ ربغ :لیقو ,سیق

 ۱۹۱-۳۰42 /4) رلادبع نبال «باحص الا ةفرعم يف باعیتسالا» :هتجرت رظنا

 يزملل «لامکلا بسیذهتاو (۲۲۹/۰) ريثألا نبال «ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسألو

 بیدهت»و ((154ت-8/5١١) رجح نبال «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا»و .(8۲۲/۳۳)

 61٠(. /5) هل «بيذهتلا

 ام باوصلاو ««ةريره يبأ نع» :اهضعب يفو !«ةمرح يبأ نع» :ةجهبلا لصأ يف :(هيبنت)

 :هانشنا

 هنجام نباو )۱۹٤١(« يذمرتلاو «(3716) دواد وبأو tor)» /( دمحأ :هجرخأ (۲)

 ,(770/55؟) «رببکلا مجعلا» يف يناربطلاو ««هیلع هللا قش قاش نمو..» :هيفو (۲۳۲)

 .هب ةمرص يبآ نع «ةؤلؤل نع «نابح نب ىيحي نب دمحم قيرط نم ١( /7) يقهيبلاو

 نبا لاق ءاذه ىيحي نب دمحم وهو «دحاو الإ اهنع وري مل ةلوهجم يهو «ةؤلؤل هيف :تلق

 ىور فرعُي الو هيف الإ فرصت ال هذه ةؤلؤلو» :(۵۵0/۳) «ماهیالاو مهولا نايب» يف ناطقلا

 = .ها«لاحلا ةلوهجم يهف ؛نابح نب ىيحي نب دمحم ريغ اهنع



 يق ةحوباال ۹٦

 :ةعيرشلا لوصا نم نیلصا یلع اد ثیدحما اذه

 .نيل اهتياور يف الو «ةعباتملا دنع :يأ «ةلوبقم» :(۸۷۷۵) «بیرقتلا» يف رجح نبا لاقو

 الو ةرورض ال» :هيفو )۳٠١١( «ةسلاجملا» يف يرونيدلا :هجرخأ دهاش ثيدحللو

 نب نامثع قيرط نم (14 /1) يقهيبلاو 0۷-۵۸ /۲) مكاحلاو ۳۰۲۰) ينطقرادلاو ««رارض

 ىيحي نب ورمع نع «يدرواردلا دمحم نب زيزعلادبع انث ءنمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نب دمحم
 :اعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع «هيبأ نع «ينزاملا

 .«هیلع هللا قاش قاش نمو «هّلا هراض راض نم ؛رارض الو ررض الا

 نايب» يف امک- يليبشالا قحلا دبعو يليقعلا هنع لاق ؛فیعض «دمح نب نامثع هيف

 .ها«مهولا هثیدح ىلع بلاغلا» 6-2 /۳) «ماهيإلاو مهولا

 دبع نبا هجرخأ امك «ييصنلا ذاعم نب كلملا دبع هعبات دق اذه دمحم نب نامثع نإ مث

 .(۳۲۵۱۱مقر ۲۲۲/۲۲) «راکذتسالا»و (۱۵۹/۳۲۰) «دیهمتلا» يف ربا

 هل فرعت ال اذه كللا دبعو» :(۱۰۳/۵) «ماهیالاو مهولا نايب» يف ناطقلا نبا لاق

 .«هرکذ نم فرعأ الو لاح

 «مألا» يف يعفاشلا هقيرط نمو- (۱8۹6) «اطولا» يف كلام :هجرخآ نکلو :تلف

 نب ورمع نع -(۱۲۲۵۵) «ننْسلا ةفرعم» يفو ۱۳۳/۱۰ و ۱۵۷ /۲) يقهيبلاو ۰ ۷)

 .«رارض الو ررض ال» :لاق # هللا لوسر نأ هيبأ نع «ينزاملا یبجم

 .(۱۳۳/۱۰ و ۷۰/۳) يقهيبلا لاق امك «لسرم هنأ الإ حیحص هدنس :تلق

 هللا دبع نب بدنج ثيدح نم (۷۱۵۲) يراخبلا هجرخآ دهاش يناثلا هرطشل مث

 .«ةمايقلا موي هيلع هللا ققش قاش نمو...» :اعوفرم هنع هللا يضر يلجبلا

 !ملعا هللاو ؛هریغل حیحص :يناثلا هرطشو «هریغل نسح :لوألا هرطشف ؛هیلعو

 ماكحأ» يفو ؛(۱۳۷۲) «عماجلا حیحص» يف -هللا هحر- ينابلألا ةمالعلا هنئسح دقو

 .(۱۰ص) ؛زئانجلا



 ۷ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 ةمكح نی اذهو رُشلاو رّيخلا يف لّمعلا سنج نم ءازجلا ّنأ :امهدحا

 ام لی نمو هللا هّحأ هللا هبج ام لِمَع نم نأ امکف ءاهيلع ٌدمحی يتلا هللا

 ةرخآلاو اينذلا يف هيلع هللا رُسي ملسم ىلع رسي نمو «هللا ةّضغبأ هضغبي

 موي برك نم ةبرك هنع هللا جّرف ايندلا بّرك نی ةبرك نمؤم نع جرف نّمو
 راض نم كلذك «هيخأ ةجاح يف دبعلا ناك ام ٍدبعلا ٍةجاح يف هللاو «ةمايقلا

 ها زا ودق هيلع ها و ی نمو همنا دق املس

 .لصألا اذه يف ةلخادلا ةلثمألا نم كلذ ريغ

 hg SE عم :ىناثلا لصألا

 هلك ررّضلا عاونآ لمشي اذهو

 ةرضم لوصح وأ ةحلصم تیوفت اما : :نیرمآ دح أ ىلإ عجري ررّضلاو

 .هوجولا نی هجوب
 و 1 ۳ ك هر 8 هام هرم

 .هوجولا عيمج نم مهنع هاذآ و هررض عنمي نآ ناسنالا

 .(45ص) ًابيرق هجيرخت مّدقت «هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثیدح يف امك (۱)

 يظرقلا كلام يبأ نب ةبلعثو .تماصلا نب ةدابع :ةباحصلا نم ةعامج نع درو دقو

 .مهنع هللا يضر ةشئاعو «سابع ن نباو «ةبابل يبأو هللا دبع نب رباجو «ةريره يبأو

 «ليلغلا ءاورإ» يف -هّللا همحر- ينابلألا انخبش اهيلع مكحلا نايبو اهجيرخت بعوأ

 .(۲۵۰) «ةحيحّصلا ثيداحألا ةلسلس»و ۸۹۲(۰)

 دق ثيدحلا اذمل ةريثك قرط هذهف» :(4۱۳/۳) «ليلغلا ءاورإ» يف -هللا هحر- لاق

 ٌمُض اذإف ءاهفْعض دتشي مل اهنم اريثك ناف ؛اهتادرفم ةفيعض تناك ناو يهو «رشعلا تزواج

 .ها«ىلاعت هللا ءاش نا حيحصلا ة ةجرد ىلإ ىقتراو ثيدحلا ىوقت ضعب ىلإ اهضعب



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۹۸

 ءاهيف بويعلا متکو «تالماعملا يف ُشغلاو «سيلدتلا :كلذ يف لخدیف

 هیخآ عیب ىلع ملسلا میبو "نابکر لا يقلتو لاو .عادجخلاو رکلاو

 ةبطخ ىلع ةبطخلاو ,تالماعلا عيمجو «تاراجإلا هلثمو ؛هئارش ىلع ءارشلاو

 ةراضلا نم اذه لكف ؛اهب ٌمئاق اه ٌلهأ اهیف ىتلا فئاظولا ةبطخو «هيخا

 .اهنع يهنملا

 راض نم هنأل ؛اهيف كرابی ال هللا اف ؛عْونلا اذه نِم ةلماعم لکو

TL Eثالذو شل  

 .هادی فيسك اب

 وأ لوقب «هراجل ٌراجلاو «هکیرشل كيرشلا ةراضم :كلذ يف ٌلخديو
 ةرشابم نع ًالضف «هراج رضي ام هلم تحب نأ هل لب ال ها یتح «لعف
 ۱ .هب رارضال

 رضت ىتلا تالماعلا يف ُهيغسو .هیرغل ميرغلا ةراضم :كلذ يف لخدیو

 الإ نیا نی هيلع بجو ام كريو قصتي نآ هل ُلحي ال هنإ یتح :هميرغب
 قیعی وأ .«فقي وأ «نيقابلا نود هئامرغ َدحأ هتادوجوم نهري وأ «هميرغ نذإب

 هد ريغب مزاللا نِم رثكأ َقِفنُي وأ ؛هميرغب رضی ام

 وأ اب یو ةّيصو دم نم :یلاعت لاق امك ءاياصولا يف رارّضلا كلذکو

 اهءارش ديري ال وهو ؛اهنمث يف ةدايزلاو ةعلّسلا حذم هب دارأو «ةراثإلا وه :شجنلا (۱)

 .(۲ ۱۱ ص) يفسنلل «ةيهقفلا تاحالطصالا يف ةبلطلا ةبلط» .هّريغ ةدايزلا يف بغریل

 مهمودق لبق مهنم هيرتشيف «دلبلا ىلإ أعاتم نولمحي ةفئاط ىقلتي نأ :نابكرلا يّقلت (۲)

 .(«ةيضرلا تاقیلعتلا»-۳۷۲ /۲) ناخ نسح قيدصل «ةيدنلا ةضورلا».رعسلاب مهتفرعمو



 ۹۹ ( راربألا بولت ةجهب )

 مش را وهل اع کو دعا خب ناين :ءاسنلا] ام ربع نب

 .ةثرولاب رارضالا ٍدْضَقِب هثراو ريغل يصوُي وأ «ثراولا

 اهلضعي ْنأ امإ «ةريثك ووجو نم هّیجوزب جوزلا رارضإ لحي ال كلذکو

 هِيتجوز ىدحإ ىلإ لبه وأ رارضالا دصقل اهعجاري وأ «هنم يدتفتل املظ
 .ةقلعملاك اهلعجيو «ىرخألاب ٌرضي اليم

 دحأ ىلع اهريغو ٍةمسقلاو تاداهشلاو ماكحألا يف ُفْيَحلا :كلذ نیو

 ا قحتسم هلعافو «ةراضملا يف ٌلخاد اذه لكف ؛رخآلا عفنل نْيصخشلا

 .هب هللا راضی ْنأو

 مهيرغيل ؛ءارمألاو ةالولا دنع سانلا يف ةعيقولا :كلذ نم ُدشأو

 هنإف لمعلا اذه لِمَع نّم ناف هل وه قح نی ِهِعْنَم وأ هلام ذخا وأ هتبوقعب
 .ةلجآلاو ةلجاعلا 0 عقوتيلف ءعاب

 كلذ يف امل "صم ىلع ضرمم دروي ْنأ ب ينلا يهن : :اذه نمو

 .ررضلا نم

 ةريره يبأ نع هل ظفللاو (۲۲۲۱) ملسمو «(01/ا/5 ۰۵۷۷۱) يراخبلا :ىور (۱)

 .«حصم ىلع ضرم دروي ال :اعوفرم

 :باب (۵۳) .بطلا باتک-۲۳/۱۰) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق :(ةدئاف)

 هل يذلا وه :-ةمجعم داض اهدعب «ءارلا رسكو «هيناث نوكسو هلوآ مضب- ضرمملا» :(ةماه ال

 ظ .ىضرم لبإ
 .حاحص لبإ هل نَّم :-ةلمهم اهدعب «ةلمهملا داصلا رسكو «ميملا مضب ,- حیصلاو

 .ها«ةحيحصلا لبإلا ىلع اهدروي نأ ةضيرملا لبإلا بحاص ىهن



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) 1۹
Ee E ER 0 11111 

 لا ”ىمذجلا یّهن كلذكو

 نان اولمتخا دقف اوسنکا سی تانمۇملاو و ملا نذوب نذلاو# لافت 0 ي

 .] 68 :بازحألا] انس

 حل وجو ىلع ولو ** ملسلامیورت نع و ىو
 .مهضارعأ يف ةعيقولاو ؛مهب ًءازهتسالاو قلاب ةيرخْسل :اذه نمو

 .ةّبوقعلل "اب ةبجوملا] ةف ةقاشملاو ٍةَراضملا يف ٌلخاد هلکف «مهنيب شیرحتلاو

 ؛هيلع شو هللا هًرض قاشو ٌراض نم نأ :هقوطنمب ثيدحلا كدي امكو

 بلج هللا ناف ملسلا نع ةقشلاو ر كا لازآ نم اا :یلع لدي هّموهفم ناف
 .هريغب وأ هيسفنب اقّلعتم ناك ءاوس ءاقافو ءازج «قاشلاو َرَرضلا هنع عفذیو بلا هل

 ةريره يبأ ثیدح نم !نامثع هخيش نع هب ًاموزجم اقيلعت (0۷۰۷) يراخبلا ىور ()

 .«دسالا نم رفت امك موذجملا نم رف ...» :ًاعوفرم هنع هللا يضر

 فيقث دفو يف ناك :لاق هنع هللا يضر ديوس نب ديرشلا نع (۲۲۳۱) ملسم یورو

 .«عجراف كانعیاب دق انإ» 5 ین هيلإ لسرأف .موذجم لجر

 :(۱8۸ /6) «داعلا داز» يف میقلا نبا ةمالعلا لاق :(ةدئاف)

 ءاضعالا جازم دسفیف هلك ندبلا يف ءادوسلا ةرلا راشتنا نم ثدحت ةئيدر ةلع :ماذجلا»

 کا تالا ءا سنو قق ءاضعألا لكأتت ىتح افاصتا هرخآ يف دسف اعرو ءاهلكشو اهتئيهو

 .«املسم عّوري نأ ملسمل لح ال : هلوقب (0)

 دنسم» يف يعاضقلا هقيرط نمو (۵۰۰64) دواد وبأو ,(757؟ /۵) دمحأ :هجرخأ

 نع )٤١١( «سادآلا» يفو ۲۹/۱۰(۰) «ىربكلا ننسلا» يف ىقهيبلاو ۸۷۸) «باهشلا

 )٤٤۷(. «مارملا ةياغ» يف ينابل ألا هححصو

 .«بجوملا» :عوبطملا لصألا يف (۳)



 1 ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :رشع عباسلا ثيدحلا

 335 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يرافغلا ٌرذ يبأ نع

 قلخب سانلا قلاخو ءاهحمت ةا ةئيسلا عبتأو فک اه هللا قتا»

 ىلا «دحآ مامرا :هاور

 )١( يمرادلاو .(۱۹۸۷) يذمرتلاو .(١الا/ ۰۱۵۸ 2157 /۵) دمحأ :هجرخأ )۲۷۹۱(«

 ,.(10؟5) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو ۳۷۸ /4) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 0 7/۱) مکاحاو

 نومیم نع «تباث يبأ نب بیبح نع «نایفس قیرط نم (۸۱۲۱) «نامبإلا بعش» يف يقهيبلاو
 .اعوفرم رذ يبآ نع «بیبش يبآ نبا

 :ناتلع هيف «فيعض هدانسا ا

 .هنعنع دقو سلدم «تباث يبأ نب بيبح :ىلوألا

 بجر نبا لاق لب :هنم عمسي مل ذإ هرذ يبأو بيبش يبأ نب نوميم نيب عاطقنالا :ةيئاثلا

 .«ةباحصلا نم دحأ نم هعامس حصي مل» :(۳۹۱/۱) «مکحاو مولعلا عماج» يف

 نم -هل ظفللاو- (۲۰۲) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو ۱۱۹ /) دمحأ :هجرخاو

 اذلو بلا قتا» :ظفلب اعرف رم وذ يبآ نع «هخايشأ نع «ةيطع نب رميش نع «شمعألا قیرط

 :لاق.هّلا الا هلا ال تانسحلا نمآ !هللا لوسر اي :تلق :لاق.اهحع ةنسح اهعبتأف ةئيس تلمع

 .«تانسحلا لضفأ نم



 ١٠١ ) راربألا بولَم ةجهب (

 ؛نسح دانسإ اذهو» :(۳۱۱/۳) «ةحيحّصلا ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلألا ةمالعلا لاق

 لاق امك مهددعب فعضلا ربجني عمج مهنكل ءاومسي ملف رمش خايشأ ريغ تاقث هلاجر

 .ها«ثيدحلا اذه ريغ يف يواخسلا '

 (۲۰۱) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو )3١18/5(« «ةيلحلا» يف ميعن وبأ :هجرخأو

 .هب رذ يبأ نع «هيبأ نع «يميتلا ميهاربإ نع «شمعألا نع «ریکب نب سنوي قيرط نم
 تاقث مهلك هلاجر ديج دانسإ اذهو» :(771 /۳) «ةحيحصلا» يف ينابلألا ثّدحا لاق

 .ها«يميتلا كيرش نب ديزي :همسا ميهاربإ دلاوو ملسم لاجر

 :دهاوش ثيدحللو :تلق #۴

 :ناقيرط هنعف «لبج نب ذاعم ثيدح نم - ١

 يذمرتلاو ء(١۲۳ «۲۲۸/۰) دمحأو .(45) «دهزلا» يف عيكو :هجرخأ :لوألا

 :نود (۳۷۷۹) «؛طسوألا» ينو ۱86-۱4۵ /۲۰) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو ۰۳۰۳ /۶)

 فلالا ءزج» يف يعيطقلاو ۱۹۲ /۱) «ریغصلا مجعلا» يفو ««اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأو»

 ؛(بیبح) عم نرتقم (مكحلا) :هدنس يفو (717/57/5) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو (۷۰) «رانید

 نم (111) «هقفتلاو هيقفلا» يف يدادغبلاو ۸۰۱۲۵ ۰۸۰۲۳) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو

 .هب ًاعوفرم لبج نب ذاعم نع «بيبش يب نب نوميم نع «تباث يبأ نب بيبح نع قرط

 .مدقتملا رذ يبأ ثيدح للع تاذب .فیعض هدانسإ :تلق

 .هب ىوقتُي ادهاش نوكي نأ حلصي ال اذهو :(هيبنت)

 :لاقف يبأ ينثدح » :(۲۲۸/۵) «دنسملا» يف -ثيدحلا ركذ دعب- دمحأ نب هللا دبع لاق

 .لوألا عامسلا وهو رذ يبأ نع يباتك يف هتدجو :عيكو لاقو

 .« ذاعم نع :-ةرم- نايفس لاق :عيكو لاقو :يبأ لاق

 نب نوميم نع «عيكو هب انثدح ناكو :يبأ لاق» )١08/0(: «دنسملا» يف هللا دبع لاقو

 = .«عجر مث ذاعم نع «بيبش يبأ



 ٠١ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 قوقحو هللا قح نيب و هللا لوسر هيف ٌعّمَج ميظع ثيدح اذه

 .دابعلا

 ےس 6 و 5 ۱ ر

 هباذعو هطخّس اوقتيف «هتاقت قح هوقتي نأ :هدابع ىلع هللا قحف

 .تابجاولا ءادأو «تايهنملا بانتجاب

 لوسر لک ةيصوو نیرخالاو نيلوألل هللا ةيصو يه ةيصولا هذهو

 ناليغ نبا :ينعي- دومحم لاق» :(۳۱۳ )٤/ «عماجلا» يف ثيدحلا بقع يذمرتلا لاقو

 .هاارذ يبأ ثيدح حيحصلاو :-عيكو نع يوارلا

 ءدهاجم نع لسم قيرط نم (707) «تايناليغلا» يف يعفاشلا ركب وبا هجرخأ :يناثلا

 كرشت ال هللا دبعا» :لاق ؟رفاسأ نأ ديرأ ينإف ءينيصوت مب !هللا لوسر اي :تلق :لاق ذاعم نع

 .«نسح قلخم سانلا قلاخو ءاهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأو ءائيش هب

 :ناتلع هيف .فیعض هدانسإ :تلق

 .(11۸0) «بیرقتلا» يف امك فیعض وهو «يضلا ناسيك نبا وه اذه ملسم :لوالا

 لاقو» :(۲۷۳ ص) «ليصحتلا عماج» يف يئالعلا لاق ؛ذاعمو دهاجم نيب عاطقنالا :ةيناثلا

 نبا نعو «صاقو يبأ نب دعس نع كلذكو «لسرم هنع هللا يضر يلع نع دهاجم :ةعرز وبأ

 .ها(مهنع هللا يضر ذاعم نعو «دوعسم

 ۱ :كلام نب سنآ ثیدح نم -۲

 نم (50 /5) «دیهمتلا» يف ربلا دبع نبباو ۵۲ ص) «مجعلا» يف راّبألا نبا :هجرخأ

 لا لبج نب ذاعم 4 هللا لوسر ثعب :لاق سنأ نع «تباث نع «ةملس نب دامح قيرط
 .هةنسح اهعبتأف س تلمع اذاو ,نسح قلب سانلا قلاخو شا قتا اذاعم ای» :لاقف.نمیلا

 يف لا دبع نبا جرخو) :(۳۹۷ /۱) (مكحلاو مولعلا عماج» يف بجر نبا لاق

 .«(هرکذف). سنآ نع «رظن هيف دانسإب «دیهمتلا»

 .-ىلاعت هللا ءاش نإ- هقرطو هدهاوشب تبا ثيدحلاف ؛ةلمجلابو



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) €

 .[۳ :حونو ء١۱ :توبکنعلا] کدو 31 اوربعا# :لوقي ْنأ هموقل

 ال نیا سید :لاصت هلو يف ىوقتلا لاصخ هللا ركذ د

 هکر خال مو ل Ek ڪلو یرغل قرشتملا لي 0

 ليبسلا ناو كال سی یر يوذ بح ىلع لا أو بلو باتکلاو

 وداع ۳ ون کر زا ین "و حالا ار بنر يو اک

 وسلا رم تو ۷ نی كلو سا نحو لاو ۰ بر يف نراصلاو

 2 0 هك نم ورم 2 ىلإ اعمار :هلوق ۳ ۱۷۷: .ةرقبلا]

 یوقتلا لاصخ رکذ مث ([ ۱۳۳ :نارمع لآ] سل ثدعأ ضرمألاو تاوامسلا

 ۳ سنا نع فالو ظا َنيظاكحلاو ملا رسا يف نوا :لاقف

 .ةنطابلاو ةرهاظلا هلامعأو «هدئاقعو «هلوصأب ناميإلاب 57
 نحو ءارغلاو ءاسأبلا يف ريصلاو ءةيلاملا تادابعلاو «ّیندبلا تادابعلا ءادأبو

 مهتردابعو «مهيلإ ناسحإلاو «مهاذأ لامتحاو «سانلا نع وفعلابو «سأبلا

 ىّصوو ي رمأف هتبوئلاو رافغتسالاب ميكا اوملظ وأ ةشحاف اولَعَف اذإ

 لاح لکو «ناكم لکو هبتقو لک يف ُدبعلا ناك امُثيح ىوقّتلا ةمزالم
 ةلاح لک يف اهنع ىنغتسي ال «رارطضالا اغ یوقتلا لإ طقم هنال ؛هلاوحا

 ا

 نا یو ی ق كوع ا لا ناكااكل مث

 تا ةنسحلا مت نأ وهو .هوحیو كلذ عفدی اب دي رم اهتابجاوو

 .«ةنسحلا ةئيسلا عبتي» :(حتفلا)و (فاقوألا) یتعوبطم يفو ««ةجهبلا» لصأ يف اذك (۱)



 ١٠١ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 تانسحلا مظعاو «ىلاعت هللا ىلإ برقی ام لكل عماج مسا :«ةنّسحلا»و

 ]0 )جو صنلا را تا لة الا

 حوصنلا ةبوتلا طورشو «[8:ميرحتلا] احرص ةي هللا ىلإ ور اوم نذل اهي :یلاعت لاق (۱)

 قو لالا نو علقي نأ :اهدحأ :-هناحبس هللا قحب قلعتي اميف- (ةضحلا) ةصلاخلا

 .صالخإو قدصب ةيصعملا لعف ىلع مدني نأ :يناثلاو

 .ددرت الو اهيف كش ال ةقداص ةميزعب ةيصعملا ىلإ دومی ال نأ مزعي نأ :ثلاثلاو

 .ماتلا اههجو ىلع هتبوت حصت مل ةئالثلا هذه ّدحأ دقف ناف

 نم أربي نآ :اهعبارو «ةنالثلا هذه :ةعبرآ اهطورشف يمدآب قلعتت ةيصعلا تناك نإ امآ

 .هنم للحتلاب ءاهبحاص ّقح
 ةبوتلا يف حصنلا» :نأب (۳۱۰/۱) «نیکلاسلا جرادم» يف ميقلا نبا مامالا دافآ دقو

 .هتلوانت الإ ًأبنذ عدت ال ثيحب اهب اهقارغتساو بونذلا عينج ميمعت :لوألا :ءايشأ ةثالث نمضتي

 «راظتنا الو مّولت الو دّدرت هدنع یقبی ال ثيحب اهیلع هتیلکب قدصلاو مزعلا عامجإ :يناثلا

 . .اهب ًاردابم هتميزعو هتدارإ لك اهيلع عمجي لب

 ...اهصالخإ يف ةحداقلا للعلاو بئاوشلا نم اهصيلخت :ثلاثلا

 تاذب قلعتي :طسوألاو «هيلإ بوتي نمب قلعتي :ثلاثلاو «هنم بوتي اب قلعتي :لوألاف

 .هسفنو بئاتلا

 ةبوتلا هذه نآ بیر الو ءاهب بونذلا میمعتو .صالخ لاو ءاهيف قدصلا :ةبوتلا حصنف

N N NN OY 
 ۱ .ها«...ناعتسلا

 ةروس نم ۸ :ةیالا دنع-5/5١4) «میظعلا نآرقلا ربسفت» يف ريثك نبا مامالا لاقو

 -ام ىلع مدنیو «رضاسا يف بنذلا نع علقي نأ وه حوصنلا ةبوّتلا :ءاملعلا لاق» :(ميرحتلا



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱

 هيف عمطلاو هئاجرو هفوخو «هّبحو هركزب هللا ىلإ ةبانإلاو «رافغتسالاو

 .تقو لك هلضف ينو

 .عراشلا اهدّدح ىتلا ةيندبلاو ةيلاملا تارافكلا كلذ نمو

 ل ناسخ لاو اصلا نوع وفعلا :تائيسلا عفدت ىتلا تانسحلا نیو

 «نیرسعلا ىلع ریسیتلاو ؛تابرکلا جیرفتو مهریعو نیمدالا نم قلخلا

 نيد تاسلا نإ اس اقا عيمج نع ةقشملاو ررضلا ةلازإو

 هيلإ هدر يمدآل قحلا ناك نإ مث «لبقتسملا يف لعفي ال نأ مزعيو «يضاملا يف هنم فلس

 .ها(«ةقيرطب

 ةمادق نبال «نيدصاقلا جاهنم رصتخ»و .(1-۷) يوونلل «نيح اصلا ضاير» :رظنا

 .(۳۳۱-۳۳ص)

 و :ىلاعت لاق» :(40۲ /۲) «ةیواحطلا ةديقعلا حرش» يف يفنحا زعلا يبآ نبا لاق (۱)

 نرقي ةراتو .هدحو رکذپ ةرات رافغتسالا نکل ۳۳[۰:لافنالا] رو ملا ناڪ

 .راففتسالا تلمش اهدحو ةبوتلا ترکذ اذإ امك «ةبوتلا هعم لخد هدحو رکذ ناف «ةبوتلاب

 یمسم يف لخدی امهنم لو «ةبوتلا نّمضتي زافغتسالاو نافختسالا نّمضتت ةبوتلاف
 ام رش ةياقو بلط :رافغتسالاف :ىرخألاب نتظفللا ىدحإ نارتقا دنع امأو ؛قالطالا دنع رخآلا

 ها«هلامعأ تائيس نم لبقتسلا يف هفاخم ام رش ةياقو بلطو عوجرلا :ةبوتلاو ءىضم

 ناميإلا» :ظفل :اذه ريظنو» :(۳۱-۳۵ص) «ةیکوبتلا ةلاسرلا» يف میقلا نبا لاق :(ةدئاف)

 رکنلااو «نایصعلاو قوسفلا»و .«نیکسلاو ريقفلا»و .«حلاصلا لمعلاو ناميإلا»و .«مالسإلاو

 .ةريثك هرئاظنو ««هشحافلاو

 فئاوط ىلع تلکشآ ةريثك تالاکش) هنع تلاز اهب طاحأ نم :ةلیلج ةدعاق هذهو

 .(۱۷ ۱۲۲-۰ /۷) ةيميت نبال «یواتفلا عومج» :رظنا كلذ يفو .ها«سانلا نم ٍةريثك



 ۱۷ ۱ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 ةعمجلا ىلإ ةعُمحلاو ءسمخلا تاولصلا» :هلي لاقو ۱۱6[۰ :دوه] تاسلا

 يف مكو أ 'ةرئابكلا تسیجا ام نهنيب امل تارّثكم ؛ناضمر ىلإ ناضمرو

 ؟تاعاطلا نم رك یلع ةرفخلا بیترت نم صوصتلا

 الو مه نی ْنمولا ُبيصي ال هناف ؛بئاصلا :اياطخلا هب هللا ٌرْفكُي امو

 امإ يهو «"هایاطخ اهب هنع هللا رفك الإ ءاهكاشُي ةكوشلا ىتح «یذآ الو مغ

 زا بلغات لاج وآ ىلتاوأ ی بوبحم تاوف

 هو نموها را ا ةدكغلا كف في فاصلا ل سرا

 يتأيو ءاعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (17) (۲۳۳) ملسم هجرخأ (۱)

 .( ١4 ١ص)

 دیعس يبآ نع (20) 57 هل ظفللاو (0557 )20751١ يراخبلا :هجرخأ (۲)

 الو بصن نم ملسلا تيفي ام» :لاق ل ينلا نع ءامهنع هللا يضر ةريره يبأو «يردخلا

 نی اهب هللا رفک الإ -اه کاشی ةكوشلا ىتح- مغ الو ىذأ الو «نّرخ الو مه الو وب
 . «هایاطحخ

 «كبيبح وأ كلام وأ كندب يف هورکم كباصآ یتم» هنأ -یراقلا يخأ- ملعاف (۳)

 تعونت دق میحر هنأو ذس ايش راق لو ءاثبع ايش لعفي ال ميكح هرّدق يذلا نأ ملعاف

 .هدبع ىلع هتمحر

 !ركشلل هقفويف هری مث هیطعیف همرب

 !ربصلل هقفويف همح ري مث «هيلتبيف هریو

 .اهنع ةرخأتمو ةّراضلاو ةّراسلا ريبادتلا ىلع ةمّدقتم كيلع هللا ةمحرف

 تاجر ارو ار او «تارافك هبونذل ءالبلا كلذ لعجي ناب ءاضيأ همحريو

 ناوقألاو لامعالا یلع اجره ليا هقالخ اینم هورکلا كلذ لم ناب هكريو

 ۲ .ةّيكزلا



 ( راربألا بولت ةجهب ) ۱۸
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 هسفن رخأتت مل تاعونتلا فاطلألا هذه ظحلو .تامرلا هذه ريدقتلا يف ٌدبعلا مهف اذإف

 ءاجر مث باقترالاو رجألا ءاجرو «باستحالاو هراكملا ىلع ربصلا نع -ةّرح اسفن تناك نإ-

 ۹۰-٩۱(. ص) «ةرضانلا ضايرلا» يف يدعّسلا مالك نم.ها«باّمولا كلا نم جرفلاو ةمالسلا

 هرمآ نإ !نمؤملا رمأل ابجع» :# انلوسر لاق امكف !!نمؤملا رمأل -هللاو- ًابجعف :تلق

 ءارض هتباصأ ناو !هل اريخ ناكف ركش ارس هتباصأ ْنِإ ؛نمؤملل الإ دحأل كاذ سیلو «ريخ هلک

 .(۲۹۹۹) ملسم هاور «!هل ًاريخ ناكف ربص

 :ایاطخلل ةرفکلاو تاثیسلل ةعفادلا تانسحلا نمو :(ةمتت)

 .هل بنذ ال نمک بنذلا نم بئاتلا نإف ؛ةبوتلا #

 .ةرفغلا بلط وه رافغتسالا ناف ؛رافغتسالا #۴

 ١١[.  :دره] 46 تاسلا نهد تاسلا إ3 :لاق ىلاعت هللا ناف ؛ةحلاصلا لامعألا #۴

 .هتزانج ىلع مهتالص لثم نمؤملل نينمؤملا ءاعد #

 .ةيعرشلا صوصنلا يف تبث ام !اهوحنو ةقدصلاك ربلا لامعأ نم تيملل لمعي ام #

 اقا موي بوذذلا لهأ يف نيعفاشلا نم هريغو # يلا ةعافش *
 .اياطخلا اهب هللا رفكي ىتلا ةيويندلا بئاصملا #

 .ةعورلاو ةطغضلاو ةنتفلا نم ربقلا يف لصحي ام ا“

 ظ .اهدئادشو اهبركو ةمايقلا موي لاوهأ #

 .دابعلا نم ببس الب هترفغمو هوفعو هللا ةمحر #

 ةيميت نبال «ةيوبنلا ةنسلا جاهنم»و ۸۷-۵۰۱ /۷) «ىواتفلا عومجا :ةدازتسالل رظنا

 :نیرصاعلا نمو 1۵6۱-68۵7 7/۲) زعلا ىبأ ال «ةيواحطلا ةديقعلا حرشاو ۰۲۳۸-۲۱ /1

 .اهتلدأ عم ًاببس (۲۸۲) اهلصوآ دقو ؛ينافعلا دیسلا روتکدلل «ةرفغملا بابسآ يف ةرخازلا راحبلا»



 ۱۰۹ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 لا ةنسا عينا

 نيّدلا دناقعل ةعماحبا یوقتلاب ةيصولا وهو- هللا قح رد ال مث
 .«نسح قلخب سانلا قلاخو» :لاق -ة:رهاظلاو ةنطابلا هلامعأو

 نع وفعتو جو لک نم كاذأ مهنع ٌفکت نأ :ننحا قلخلا لاو
 «یلعفلا ناسحالاو يوقلا ناسحإلا مهلياعت مث كل مهتیذاو مهئواسم

 .مهيلع ٌرْبّصلاو ؛سانلا ىلع ميلا ةَعَس :نّسحلا قلاب نوكي ام صخاو

 سؤ ا ليمجلا لوقلاو «مالكلا فطلو ءهْجَّولا ةشاشبو «مهنم رجلا مدَعو

 .هتمشچ ٍةقشمو هّيشحول لیزلا «رورُسلا هيلع ٌلِخْدملا «سيلجلل
 ٌراثكإلا يغبني ال نكل ؛:ةحلصم هيف ناك اذإ ًانايحأ حزلا نسحی دقو

 وهف ؛ٌدحلا ىلع داز وأ مَع نإ ماعطلا يف حلاك مالكلا يف حزلا امنإو «هنم
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 نم هّلاح بانيو «هب قلي اب احا لک َلِماعت نأ :نّسْحلا قلخلا نیو

 .لهاجو ملاعو .قمحأو لقاعو «ريبكو ريغص

 هاب ندا ینه نمد اا
 هنألو هدابعلا قوقحو هللا حب َماق هنأل ؛هلک َريخلا ژاح دقف «نّسحلا قلاب

 .هللا دابع ىلإ نينيسحم ا «هّلا ةدابع يف نينيسحما نم ناك

 36 ال ال ام *

 .(۱۰ ص) هتقلع ام رظنا (۱)



 ١٠ ) رارملا بولق ةجهب (

 :رشع مماثلا ثيدحلا

 ةمايقلا موی هتءاملظ ٌولظلا

 :226 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر َرمع نب هللادبع نع

 .«ةمايقلا موي تاملظ ملل

 هل ف

 ؛لْذَعلا وهو- هلض ىلع فيلو .ملظلا نی ٌريذحتلا هيف ثيدحلا اذه
 ينم مات :ىلاعت لاق < ؛ملّظلا نع ةيهان ءلْدَعلاب ةرمآ لَع اهلك ةعيرشلاو

 و ۹۰ e ناب رم ال تك ۹ ما 4 طناب

 طا هدضو «لدع منا ا 57 لوس 0۳

 .هل ةدابعلاو نيّدلا صالخاو لا هئامسأو هتافصب

 مسلط ةكرشلا نل :ىلاعت لاق امك هللاب كرشلا :هدشأو ملا مظعأو

 .[۱۳ :نامقل] هر بظع

 ؛ةبجاولا قوقحلاب مایقلاو هعیضوم يف ءيشلا عضو لدعلا نأ كلذو

 )۲٥۷۹(. ملسمو )۲٤۲٤۷(« يراخبلا :هجرخأ (۱)



 ١١١ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 a O يعاب ور

 يف داهجلاو مارا كسلا ححو ۳۷ 55 فاعلا ءاتيإو ةالصلا

 .ريّصلاب يصاوتلاو «قحلاب يصاوتلاو ءالْعِفو ًالوق هللا لیبس

 .كلد نم ءيشب لالح الا :ملظل نمو

 .هتيحمو هب ناميإلا نم ب ىبنلا قوقحب مايقلا :لذعلا نم نأ امك

 هلوقو هرمأ ميدقتو «هليجبتو هريقوتو هتعاطو .مهلک قلخلا بع ىلع اهُميدقتو
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 PRR ىلإ ليصي مل يذلا وهو

 باحصالا قوقح ءادأو .ماحرألا EY نيدلاولا : رس ٠ :لدعلا نمو

 .نيلماعملاو

 .كلذب لالخإلا :ملّظلا نمو

 امهنم كلذب لخأ نّمو ؛رخآلا قحب نّيجوزلا نِم لك ُمايق :لذعلا نیو
 ملا ره

 :عادولا ٍةَّجح يف هتبطخ يف ال هلوق اهغَمجی «ةريثك ٌغاونأ سانلا ملظو

 يف ءاذه مکیوی ةَمْرُحَك مارح مکیلع .مکضارعاو «مكلاومأو «مکءامد ّنإ»



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱

 .""اذه مكِدَلَب يف ءاذه مکرهش

 رذق ىلع اهلهأ بقاعی «ةمايقلا موي ٌتاملظ هعاونأب هلک ملا

 تانسح ملا نك 1 ناف لاا تانسح نی نومولظلا اج مهیْلظ
 بسم ىلع رطف مهتانیس نم ذأ «تْيْبف وا

 مری نت تاب 0 | یر ؛ةمایقلا موي رون هلك لدعلاو

 ١١[. :ديدحلا] E E Oe pe راو دهد

 ىلاعت هللاف ءامّرحم هدابع نيب هَّلَعَجو «هيسفن ىلع ّملّظلا مرح یلاعت هللاو

 .لَدَعلا َوُهَو «هئازجو هلاعفأو هلاوقأ يف ٠ ميقتسم طارص ىلع

 ملسمو 6۷6۷ ۵۷۰۷۸ 6069+ 44۰010۱۷۱ ۰۱۰۵ ۰1۷) يراخبلا :هجرخآ )١(

 .هنع هللا يضر ةركب يبآ ثيدح نم (۱۲۷۹)

 .امهنع هللا يضر رمع نبا ثیدح نم (1۷۸۵ ۰1۰۳ ۰۱۷۲) يراخبلا هجرخآ اذکو

 يللا نأ «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (۲۵۸۱) ملسم هاور ام ىنعمل اذه يف حلصي (۲)
 فذقو ءاذه متش دق ة يتأيو «ةاكزو مايصو ةالصب ةمايقلا موي يتأي ىتمأ نم سلفلا نِإ» :لاق هي

 .هتانسح نم اذهو هتانسح نم اذه ىطعيف ءاذه برضو ءاذه مد كفسو ءاذه لام لكأو ءاذه

 .«راثلا يف حرط مث هيلع تَحرطف «مهاياطخ نم ذی هيلع ام ىضقُي نأ لبق هتانسح ْتَييف ناف

 ظ .[۵:دوه] # بسم طارنص ىلع ير » :ىلاعت هلوقل (۳)

 طارص ىلع ىلاعت هنوکف» :(۸۱/۲-4۸۷) «ةداعسلا راد حاتفم يف میقلا نبا لاق

 تبثیو ؛هعرشو هلاعفأ نم بيعلا يفنيو «نوقيطي ال ام مهايإ هفيلكتو دابعلل هملظ يفني ميقتسم

 هئاطع يف ميقتسم طارص ىلع هناحبس وهف... كلذ يركنم ىلع أدر دادسلاو ةمكحلا ةياغ اهل

 .هلالذإو هزازعإو «هراقفإو هانغإو «هئالبو هتيفاعو هرضو هعفن يفو «هلالضإو هتيادهو «هعنمو

 ام لك يفو .هتجبرحتو هليلحتو ؛هيهنو هرمأو «هتناماو هئايحإو «هباقعو هباوثو ءهماقتناو هماعنإو

 5 .هب رمأي ام لکو قلخي



 ١ ) راربألا ب ولق ةجهب )

 لَدَع نّمو «لذعلا ىلإ مجري يذلا ميقتسملا طارّصلا هدابعل بصن دقو

 .ميحجلا ىلإ ليصوملا روج لاو ملظلا ىلإ َلَدَع ؛هنع

 اب هل 2 للاب ةكرشلا وهو هللا هرمغي "۷ عون ۳" عاونا ةثالث ملظلاو

 .ها«مهتئرولو ءايبنألل الا نوکت ال هاب ةفرعلا هذهو

 یلع هناحبس هنآ ربخآ مش» :(۳۱۸ص) «ءاودلاو ءادلا» يف -لاعت ها هحر- لاقو
 هنود ام فاخآ الف «هملظ الو هروج ذبعلا فاخ الف هرذقیو هيضقي ام لك يف .میقتسم طارص

 يف ضام هناحبس وهف «میقتسم طارص ىلع هن ناف ؛هملظ الو هروج ُفاخأ الو «هدیب هتيصان ناف

 لدعلا نع هدابع يف هفّرصت جرخي ال ؛ دما هلو كلا هل ؛هؤاضق هيف ٌلدع ؛هّمكح 57

 ىقشأو لذخو لضاو ناهأو عنم ناو .هتمحرو هلضفب قفوو ىدهو مركأو ىطعأ نإ ءلضفلاو
 .ها«اذهو اذه يف ميقتسم طارص ىلع وهو «هتمکحو هلدعبف

 )1۰ )٩' «هدنسس» يف يسلايطلا هجرخأ يذلا ؛ هنع هللا يضر سنأ ثيدح يف امك (۱)

 ملظلا» : :اعوفرم هنع ديزي نع «عيبرلا انثدح -(۳۰۹ /5) «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هقيرط نمو-

 .رفغُي ال ملظو ءرفغُي ملظو لا هكرتي ال ملظف :ةثالث

 .هللا هرفغي ال كرشلاف ؛رفغي ال يذلا ملظلا امأف

 .هبر نيبو هنيب اميف دبعلا ملظف ؛رفغی يذلا ملظلا امأو
 .(ضعب نم مهّضعب هللا صقيف ؛هكرتي ال يذلا ملظلا امأو
 :ناتلع هيف .فیعض دانسإ اذه :تلق

 .(1105) «بيرقتلا» يف امك ظفحلا ءيس قودص وهو «حيبص نب عيبرلا :ىلوألا

 .(۷۷۳۳) «بيرقتلا» يف امك فيعض «يشاقرلا نابأ نبا وهو ديزي :ةيناثلا

 :-ثيدحلا هداريإ دعب- (۱۹۲۷) «ةحيحّصلا ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلألا ةمالعلا لاق

 ...٠ «هوحن هب اعوفرم اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ًادهاش هل ناف ؛نسح يدنع ثيدحلا»

 «ةسلاجملا» يف يرونيدلاو هل ظفللاو 51٠( /7) دمحأ :هجرخأ ام :-هللا همحر- ديري :تلق

 «ىسوم نب ةقدص قيرط نم -نيتفوقعم نیب ام هيف سيلو- هححصو )٤/ ٥۷٩( مكاحلاو (7)

 -لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع «سونباب نب ديزي نع «ينوجلا نارمع وبأ انثدح :لاق



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۱
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 ر ۾ ےس

 ١٤۸ ١١5[. :ءاسنلا] هب رشم نأ مضغ ۱

 نيف ؛ ؛ضعبل مهضعب ٍدابعلا ملظ وهو ءاثيش هنم هللا رتي ال عونو

 رک ديرب رقي ا :هلذع لامك

 .كرشلا نود اميف مهبر نيبو ٍدابعلا نيب قلا بونذلا وهو

XX 3 3+ * 

 كرتي ال ناويدو ءائيش هب هللا أبعي ال ناويد :ةثالث لجو رع هللا دنع نيواودلا» :ي هللا لوسر
 هللا رفعي ال نا ردو ا هثم هل

 هاب كرش نس ها ] :لجو زع هللا لاق للاب كرشلاف هللا هرفغي ال يذلا ناویدلا امأف

 .[۷۲ :ةدئاملا] [ ۹دی هيلع هل رک

 موص نم] هر نيبو هنيب اميف هسفن دبعلا ملظف ائيش هب هللا ابعی ال يذلا ناویدلا امأو

 .[ءاش نإ زواجتیو كلذ رفغی لجو زع هللا ناف ءاهكرت ةالص وأ هکرت موي

 .«ةلاحم ال صاصقلا ءاضعب مهضعب دابعلا ملظف ًائيش هنم هللا كرتي ال يذلا ناويدلا امأو

 سونباب نباو «هوفعض ةقدص» :-هل مكاحلا حيحصت ًابقعتم- «صيخلتلا» يف يهذلا لاق

 .«ةلاهج هيف
 ۷۲ ص) «يناقربلا تالاؤس» يف امك «هب ساب ال» :سونباب نب ؛ ديزي نع ينطقرادلا لاقو

 .((۵۵۹)مقر

 .-یلاعت هللا همحر- ينابلالا انخیش هدافآ امك «سنآ ثیدح نسحب هبف :تلق



 ۱۵ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 رف عساتلا ثيدحلا

 : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 وهف ؛مكقوف وه نَم ىلإ اورظنت الو .مکنم لفسأ وه نَم ىلإ اورظنا»
 .«مكيلع هللا ةمعن اورَدرَت ال نأ ُرَدْجأ

 ا قفتم

 یلع ثحا ىلع لدي اذهف قیفاو ةيفاش ا

 .مهنملا ةعاط ىلع اهب ةناعتسالاو ءاهب ثّدحتلاو هِهِمَعِنِب فارتعالاب هللا رکش

 .ركشلا ىلع ةنيعملا بابسألا عيمج لْعِفو
 هنإف ؛دابعلا ىلع هبجوأو را لصاو قدابعلا سار وه هلن رکشلا ناف

 .هللا نم الإ َةماع وأ ةصاخ تنطاب الو ةرهاظ ةمعن نم دابعلاب ام
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 لكب یعسی ْنأ ٍدبعلا ىلعو «مهاوق هيلإ لصت ام ركشلا نم ُدابعلا هل لذبی نآ

 ظفل نيح يف هل ظفللاو )٩( (1477) ملسمو )18٩۰« يراخبلا :هجرخأ (۱)

 شم هنم َلَفسأ وه نم ىلإ رظنیلف ءقّلخلاو لالا يف هيلع لّضف نم ىلإ مكُدحأ َرَظن اذإ» :يراخبلا
 (A). )۲ كف ملسم دنع هوحتبو ؛«هبلَع لا



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۹

 .رکشلا ىلع هنیعتو هلیصوت ٍةليس

 لا معن رکشل يوقلا بّسلاو یبیجعلا ءاودلا اذه ىلإ ل دشرا دقو

 لاملاو بسنلاو لفعلا يف هنود وه نم رتقو لك يف ُدبعلا ظحلي نأ وهو

 ءانثلاو هّبر رکش ٍةرثك ىلإ رضا رظنلا اذه مادتسا ىتمف ؛معنلا فانصأو

 la الانس ف تاجردب هنود ًاریشک انج یری لازبی ال + ؛هیلع

 «فزرو لاو هتيفاع نم هيتوأ ام بيرق ىلإ لص ن أ مهنم ريثك ینمتیو

 يذلا هث ام » :لوقیو ءاريثك ادمح كلذ ىلع هللا دمحیف «قلخو «قلخو

 ."”«اليضفت قّلَخ نم ريثك ىلع ينلضفو «يلع معنا

 «لقعلا لامك ىلع هر دمحيف ؛مِهّلوقع اویل نت ريثك قلخ ىلإ ٌرظني
 وهو ءاهيلإ نووأي نكاسم الو ردم توق مهل سيل یک الاع دهاشيو

 .هقزر هيلع ٌمُسسوُم .هيكسم يف ٌنيمطم

 وهو ماقسألا فانصاو ءضارمألا عاونأب اولتبا دق اريثك اقلخ ىريو
 .ةيفاعلاب لبرسم .كلذ نم ىفاعم

 یأر نم» :#3 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثیدح يف ءاج امك (۱)

 هّبصُی مل ؛الیضفت قّلخ نم ريثك ىلع ینلضفو «هب كالتبا ام ينافاع يذلا هلل دمحلا :لاقف «یلتبم

 .«ءالبلا كلذ

 اذكه- «هجولا اذه نم بيرغ [نسح] ثیدح اذه» :لاقو (۳6۳۲) يذمرتلا هجرخأ
 .-(0۹/۹) «فارشألا ةفحت» يف

 رسمع نبا ثيدح نم اذهاش:هل نأ الا ؛فیعض وهو ئرمعلا رمع ني هللا دبع هیف :تلق

 .ثیدحا هب تبثي امهنع هللا يضر

 .(۲۷۳۷ ۰۱۰۲) «ةحيحّصلا ثيداحألا ةلسلسا :رظنا



 ۱۷ ( راربالا بولق ةجهب )

 «نیدلا فارحناب كلذ نم عطفا ءالبب اولتبا دق ًاريثك ًاقلخ ٌدِهاشيو

 .اهنم ريثك نِم وأ اهنم هظِفَح دق هللاو .يصاعملا تاروذاق يف عوقولاو

 نزلا مهکلمو فا مهیلع لوتسا دق نیربشک اانا ار

 بلع هل مو الا اذه ني هيفاع ىلإ ظني مث ردتعلا خیشو واسوا
 ارو هم افلام همتا هذهب قوفی اریقف ناك امر ىتح «بلقلا او

 .ءاينغألا م تا رک لا

 بی هم اب اريثك امّلاع ذی رومألا هذه نم ءيشب يلثبا نم مث

 ديال یالبلا فيفخت ىلعو فاعلا دوجو یلع هّلا دمحیف فم

 .هنم مظعأ هورکم ٌدجويو الإ هورکم

 هركش ْلَرَي مل يي ینلا هيلإ دّشْرَأ يذلا یدفا اذهب ءادتهالل َقْفُو نمف

 .لاوتتو ىرتت هيلع هللا مَعِن لزت لو گو ي

 يف هقوف وه نم ىلإ ٌرظني راصو نك عقارات ؛ةيضقلا سکع نّمو

 و هللا ةمعن يردزي نأ بال هنإف كلذ عباوتو قزّرلاو لاملاو : ةيفاعلا

 ري مقنل هيلإ تقباستو ملا هنع تلخرت رکشلا َدَقَف یتمو «هرکش

 د يخل ا نی هيف وه امل طخستلاو ملا نزحلاو مزاللا مغلاب

 e ءايندلاو نيدلا يف ررَض كلذو ا ۳

 ةرهاطظلا هّلا ءالال یطفتو هللا مَعِن ةرثك يف رکفت نم وا ملعاو

 نی ًاسنج ناو هناسحاو هللا لنضف ضحم الإ اهیلا ةليسو ال هناو تنطابلاو

 ءسانجألا عيمج نع الضف ا هه ىلع ٌدبعلا E معن

 ىلع ءانثلا ةرثكو «معنلاب ماتلا فارتعالا ىلإ ُرَطْضَي هنإف ءاهرکش نع ًالضف



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۸

 هاضریو هُ ال ام ىلع هع نم ءيشب نيعتسي نیر نم یحتساو لا

 ا "نايإلا بّعُش لضفأ ني وُه يذلا هر ني ها هل بجوأو

 ا يح او نزار تحت نا

 ينإ» :لبج نب ذاعل لي لاق «هناونعو ريخلا ٌرادم رکشلا ىلع ناك الو

 َكَرْكِذ ىلع ينعآ مهللا :ٍةبوتكم ٍةالص لک ربُد لوقت نأ َّنَعََت الف .كّبحأ
 كل ؛اراکش كل ينلعجا د :لوقي ناكو («كتدابع نسحو كل رکشو

 0 عبتأو كّركذ ٌرْيكأو كرکش مظعا ینلعجا مهللا» ۳۳«! اکذ

 دي اب

 هحر- تل وللا نم هفت هّلعلو ,نایالا بعش لضفا نم ا نوک ىلع اصن دجآ | (۱)
 هللا يضر نيصحلا نب نارمع ثيدح نم (۳۷) ملسمو 1۱۱۷) يراخبلا :هجرخآ امیف هللا

 !ملعأ ىلاعت هللاو ؛(ريخب الإ يتأي ال ءايحلا» :لاق اک یبلا نأ هنع

 یئاسنلاو 4۱5۲ ۲) دواد وبأو )1۹١(« «درفلا بدالا» يف يراخبلا :هجرخآ ()

 ۲ ۲۷۳ /۱) مكاحلاو ۲۰۲۱ ۰۲۰۲۰) نابح نباو ۲۷ ۲4-۲۵ /۵) دجحأو (۱۳۰۲)

 .مهريغو هححصو ( ۳

 .(۵۳۳) ؛درفلا بدألا حیحص» يف ينابلالا انخیش هححصو

 يذمرتلاو (۱۵۱۰) دواد وبأو (110) «درشلا بدألا» يف يراخبلا :هجرخآ (۳)

 نباو (۱۰6۳) «یرکلا ننسلا» يف يئاسنلاو ««حيحص نسح ثیدح اذه» :لاقو (۳۵۵۱)

 oY) ۵۱۹/۱-۰) مکااو (AEA <AEY) نابح نباو (؟؟ا/١)دمحأو .«)۸۳*) هحام

 .امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم هححصو

 .(017) «درفلا بدألا حيحص يف ينابلالا ةمالعلا هححصو

 يذمرتلاو ۰1۷۷ ۰۳۱۱/۲) دمحأو .(۲۵۹۵۳) «هدنسما يف يسلايطلا :هجرخآ (6)

 تاوعدلا» يف يقهيبلاو ((401/۱۰) «فارشألا ةفحت» يف يزلا هيلإ هازعو «قحلملا-"71)

 ب .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم (۲۳۲) «ریبکلا



 ۱۹ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 الد 34 لاقف ها من ركش نع زجعلاب نیرکاٌشلا مظعا فرتعا دقو

 .ملعا هللاو فا نع كيلا امك كنا «كيلع ءانث ييصحآ

236 3 FF * 

 .«بیرغ ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 «بیرقتلا» يف امك فيعض وهو «ةلاضف نب جرفلا هيف ناف ؛لاق امك وهو :تلق
 :هخيش ةيمست يف برطضا هنإ مث ؛(۵۱۸)

 .ىلوألا دمحأ ةياور يف امك «یندلا ديعس يبأب» ا

 .ةيناثلا دمحأ ةياور يف امك «يصمحلا دعس يباب» :ىرخأو

 .يقهيبلاو «يسلايطلا ةياور يف امك «يماشلا دعس يبأب» :ةثلاثو

eيذمرتلا ةياور يف امك «يصمحلا ديعس يباب) . 

 بيوصتلاو .فيحصت وهو «يربقملا ديعس وبأ» :يذمرتلا ةعوبطم يف عقو :هيبنت انهو

 .حیرختلا رداصم يف ام هديؤيو ۱۹۳۷ مقر -505 )١١/ «فارشألا ةفحت» نم

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم (447) ملسم هجرخأ (۱)



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۳۰

 ةالدلا لوبټ طورخ نه

 لک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبآ نع

 .اضوتی یتح -ثّدحا اذ|- مكدحأ ةالص هللا لبقي ال»

 . هیلع قفتم
 هتلوبقم ٌريغ هتالصف ثّدخا اذ) ًاضوتی مل نم ّنأ هقوطنمب ثيدحلا لدي

 .ةئزجم الو «ةحيحص ريغ :يأ

 طرتشيو بجي ام ِةّيقب عم :يأ هتالص ْتَلبق ًاضوت نم ّنأ هموهفعو

 يفكت ال ٍةنّيعم رومآ ىلع ماكحألا نم ًاریثکقّعی غراشلا نأ ؛ةالصلل

 .""عناوملا يفتنت یتحو «طورشلا ةيقب اهيلإ مضنی یتح ءمكحلا بترتل اهذحو

 ىتلا ةدايعلا ال ؛ملعلا لهأ نيب هيلع ٌقفتم يعرشلا لصألا اذهو

 يف اهماکحا َعَمْجَت نأ طرتش ال -الشم ةالّصلاك- ٍةريثك رومأ ىلع يوتحت

 .ماكحألا نم اهيف دّرَو ام عيمج عَمجي لب ءلحاو عيضوم يف عراشلا مالك
 عضو بابسألا ربكأ نم اذهو ؛ةدّدعتم صوصن نی اهیاکحآ غومج ذخؤيف

 )١( ملسمو (1۹۵6 ۰۱۳۵) يراخبلا :هجرخأ )۲۲۵( )۲(. 

 .(45ص) فلوملل «... ةعماجلا لوصألاو دعاوقلا» :رظنا (۲)



 ۱۳۱ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 عاونالاو سانج الا م مضو ؛اهبیوبتو اهبیترتو .ماكحألاو ء هقفلا مولع ءاهقفلا

ازجف ءاضيبلا ديلا كلذ يف مُهَلف مهریغ ىلع بيرقتلل ضعبل اهيضعب
 هللا مُه

 .ءازجلا ريخ نيملسملاو مالسإلا نع

 میت ال ماكحألا نأ وهو ءعيضوم لك يف هربتعت نأ يغبني لصألا اذهو

 .اهعناوم ءافتناو اهمزاولو اهطورش عامتجاب الا

 نی جراخا :هیف لخدیف ءوضولا ضعقاون ٌميمج للمشي ثّدحاو

 ناك اذإ ندبلا ة ةبقب نم شحافلا جراخاو یوضولل ضقانلا مونلاو

 اهضعب ينو ديلاب جرفلا سملو قوهشل ةارلا ُسْمَّلو لبالا محل لکاو ءأسجن

 یتح «هتالص حصت مل ضقاوللا هذه نی ٌءيش هنم َدجُو نم لکف

 ةروس يف اهيلع هللا صن يتلا ء ءاضعالا لیسغیف ؛یعرشلا ءوضولا ًاضوتي

 رذعت دنع ءالا َلَدَب بارتلاب رّهطتي وا قالاوملاو بیترتلا عم " ةدئالا

 :نرصضلا لامعا فر امإ هال ان اما لاتفيا

 ةداعإلا هيلعف هد ًالهاج وأ ًايسان ىَّلص ول هلأ ىلع يلد اذه ینو

 .هيلع قمتم وهو «ثيدحلا مومعل

 .تادابعلا نم اهيف امو ةالصلا ةروص هلعف ىلع ًاباثُم ناك او ره

 وأ هندب ىلع ام يسنو رّهطت نم فالخب اذهو «هتمذ ءاربإل ةداعإلا هيلع نكل

 باب نم ةراهطلا ّنأل ؛حيحّصلا ىلع هيلع ةداعإ ال هّنِإف تساجنلا نم هبوث

 رم و 2 0 ةريام 1 7م و و رم ب 34 1

 ىلإ مکترباو م كتموجو اولسغاف الملا 00 اذإ )شان 0 روت 5-5 ا )۱(
 رم ىف اس ور يي حن



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۱۳

 سالا بانتجا اّمآو [اهلفب الإ ةّمّدلا أربت ال "۳[یتلا] وا لف
 ةداعإ الف تروذعم ناسنالاو- اف اذإ يذلا روظحلا بانتجا يباب نم هناف

 .هبلع

RRR 

 .«هلعفب» «يذلا» :عوبطملا لصألا يف ()



 ۱۳۳ 6 راربألا ب ولق ةجهب )

 :نورشعلاو يداحلا ثيدحلا

 :ها هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 قاشنتساو كاوسلاو َةيحْللا و .براشلا صق ة :ةرطفلا نم م رشع)

 صافتناو ةناعلا خو یطبالا ؛ فتنو مجاربلا لسغو رفاظألا ( صفو یالا

 . ءاجنتسالا :ینعی الا

 .'ةضمضلا :نوکت نأ الإ ةرشاعلا تيسنوا :"یوارلا لاق

 .ظفاحلا فوكلا نايفس وبأ «يساؤُرلا حيلَم نب حارجلا نب عيكو هلاق (۱)

 .يجحلا يكلا يردبعلا ةبيش نب ريبج نب ةبيش نب بعصم وه (۲)

 .«ريكانم ثيداحأ ىور» :دمحأ هنع لاق

 .«یوقب سیلو هنودمحي ال) :متاح وب أ لاقو

 .«يوقب سيل» :ةعرز وبأ لاقو

 .(ثيدحلا ركنم» :(۱۲۹/۸) «ىبتجا» يف قاما لاقو

 .(ءيش هثيدح يف» :رخآ عضوم يف لاقو

 .«ظفاحاب الو «يوقلاب سیل» :(۱۱۳/۱) «ننسلا» يف ینطقرادلا لاقو

 .«فیعض) :(۱۳4/۱) يف لاقو

 ب .«فيعض وه :(۵۰۷ /۵) «ماهیالاو مهولا نایب» يف ناطقلا نبا لاقو



 :١١ ) رارثلا ب ولق ةجهب (

 ."'"ملسم هاور

 )1۷۳١( «بيرقتلا» يف رجح با هّلاح صخل دقو ؛يلجعلاو نيعم نبا هقثو هنأ الإ

 ۱ .«ثیدحما نيل» :هلوقب

 »)۱۳ مقر١/۹٤) «ثيدحلا للع»و ۱6۰۹(۰ مقر ۳۰ /۸) «ليدعتلاو حرجلا» :رظنا

 .(86 /5) «بيذهتلا بيذهتا»و ۱۳۳۳(۰) «لامکلا بيذهت»و

 ,(776مقر ٤۱۷ص ) ي وم وهو هیف ملکت نم ءامسا رکذ) هباتک يف يهذلا هدروآو

 يف عفان لصف اذهف :دعب امأ» :لاقف (۲۷ ص) هتمدقم يف هيلع صن امك اذه هباتك يف هطرشو

 .نيللا ضعب مهيفو مهرابخأ دري ال ام ةمئألا ٌضعب مهيف ملكت نيذلا ةاورلا تاقث ةفرعم

 لزني الف ,حيحّصلا بتارم ىلعأ يف نكي مل نإ مهثيدح ءالؤهف ظفحأو «مهنم نقتأ مهريغو

 نم هيف ملكت قلا يهو هيلع ركنتست ثيداحأ مهنم لجرلل نوكي نأ الإ مهللا ,نسحما ةبتر نع
 .(هنمب قفولا هللاو .ثيداحألا هذه يف فقوتلا يغبنيف ءاهلجأ

 .«رافظألا صق» :هيفو (۲۲۱) ملسم هجرخأ (۱)

 :هنایب كاهو «هیف مّلكتو ثيدحلا لعأ :(هيبنت)

 ,(07) دواد وبأو ۱۹۰-۱۹۱ /۱) «هدنسم» يف ةناوع وبأ :-ملسمل ةفاضالاب- هجرخأ

 يواحطلاو ۱۳۷ /5) دمحأو (۲۹۳) هجام تاو (۵۰۵0) يناسنلاو ۲۷۰۷(۰) يذمرتلاو

 «ننسلا» يف ینطقرادلاو ۱۳44 /4) «ءافعضلا» يف يليقعلاو 1۸۰(۰) (راثآلا لکشم» يف

 نع قرط نم مهريغو (۱۲۷۹) «راثالاو ننسلا ةفرعم» یو 0۲ ۰۳١ /۱) يقهيبلاو «")

 نب هللا دبع نع .بیبح نب قلط نع «ةبيش نب بعصم نع «ةدئاز يبأ نب ايركز انث «عيكو

 .اعوفرم هب ةشئاع نع «ريبزلا

 .«نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 نم ءوضولا هللا دبع يبأل تركذ :لاق «ئناه نب دمحم نب دمحأ» نع يليقعلا دنسأو

 .ريكانم هثيداحأ :ةبيش نب بعصم هاور «رکنم ثيدح كاذ :لاقف .ةماجحلا

 = .«ةرطفلا نم ةرشعو «ثيدحلا اذه :اهنم



 ۱۳۵ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 هایورف يميتلا نامیلسو رشب وبآ هفلاخو «ةبيش نب بعصم هب درفت) :ىنطقرادلا لاقو

 ..«عوفرم ريغ هلوق بیبح نب قلط نع

 نع هایور رشب وبأو نامیلس :ناظفاح نالجر هفلاخ» :(۵ ۰۷ ص) «عبتتلا» يف اضيأ لاقو

 .رشب يبأ نع ةناوع وبأو «هيبأ نع رمتعم هلاق هلوق نم بيبح نب قلط

 .ها«ىئاسنلا هلاق .ثيدحلا ركنم :بعصمو

 :لاق (۵۰۵7) «ىبتجما» يف ىئاسنلا دنع امهتياور :تلق

 :رکذی اقلط تعمس :لاق ها نع رمتعلا انثدح :لاق «ىلعألا دبع نب دمع انربخا

 «ةناعلا قلحو «مجاربلا لسغو «رافظألا میلقتو .براشلا صقو «كاوسلا :ةرطفلا نم ةرشع»

 .ةضمضلا يف تککش انأو «قاشنتسالاو

 :يئاسنلا لاق (۵۰۷) مقرب هیفو

 نم هرشع) :لاق بيبح نب قلط نع «رشب يبأ نع «ةناوع وبأ انثدح :لاق ةبيتق انربخآ

 رافظالا صقو «ةيحللا ريفوتو «قاشنتسالاو ةتضمضلاو «براشلا صقو «كاوسلا :ةنسلا

 .«ربدلا لسغو فناعلا قلحو «ناتخلاو طبالا فتنو

 [رشب يبأ] سايإ نب رفعجو يميتلا نامیلس ثیدحو » :[يئاسنلا] نمرلا دبع وبآ لاق

 .ها«ثيدحلا رکنم بعصمو فبیش نب بعصم ثيدح نم باوصلاب هبشآ

 يراخبلا هكرت» :-(4۰۲/۱) «مامإلا» يف ديعلا قيقد نبا هنع هلقن اميف- هدنم نبا لاقو

 .«السرم بيبح نب قلط نع «يميتلا ناميلس هاور ؛لولعم ثيدح وهو «هجرخ لو

 هل ركذو ءملسم هاور» :(۳۲مقر ٩۱ /۱) «ثیدحما يف ررحا» يف يداملا دبع نبا لاقو

 رکنم ا لاق «هيف هسسس نبا وه ..تعصمو .ةرثؤم ةلع :ینطقرادلاو یئاسنلا

 .(ثیدحلا
= 



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۳۹

 ۵ و و و و و وهو وه دعه ههه هه هوه و و « هاه هاه سه هاه ه سه ه هده هه هو هاه و هه و و عو ههه و و و و و و و © و و ه5 و 90ه ههه هه هه © * * ©

 ينطقرادلل «عبتتلا»ل هقيقحت يف -هللا همحر- يعداولا يداه نب لبقم خيشلا لاقو

 :يأ] هيلع امهناحجرل يميتلا ناميلسو سايإ نب رفعج ةياور حيجرت وه رهاظلاف» :(۵۰۹ص)
 .«!ملعأ هللاو ددعلاو فصولا يف [بعصم ىلع

 !؟رساي نب رامع ثيدح نم هدهاشب اذه ةشئاع ثيدح نسحب نأ لئاقل له نكلو :تلق

 .(554/54) دمحأو هل ظفللاو )١95( هجام نباو )٥٤(« دواد وبأ :هجرخأ يذلاو

 نع «ةملس نب دام نع قرط نم (07 )١/ يقهيبلاو (1۸4) "راثالا لكشم» يف يواحطلاو

 :ةرطفلا نم :اعوفرم رساي نب رامع نع ءرساي نب رامع نب دمحم نب ةملس نع «ديز نب يلع
 ءطبإلا فتنو «رافظاألا ميلقتو ءبراشلا صقو كاوسلاو «قاشنتسالاو .تضمضلا

 .«ناتتخالاو حاضتنالاو «مجاربلا لسغو «دادحتسالاو

 نب دمحم نب ةملس نع «ديز نب يلع نع ءدامح قیرط نم -اضیا- (04) دواد يبآ دنعو
 .(هرکذف) :لاق هللا لوسر نأ «هيبأ نع ءرساي نب رامع

 :للع ثالثب لولعم هنأ الإ :تلق

 )٤۷٦۸( «بيرقتلا» يف رجح نبا هلاح صخل ذإ ,ناعدج نب ديز نب يلع فعض -۱

 .«فيعض» :هلوقب

 «ثيدحلا رکنم» )5١9(: «نیحورجا» يف نابح نبا لاق لب لوهجم .دمحم نب ةملس -۲

 .«درفنا اذإ فيكف ءربخلا هلاسرإل تاقثلا قفاو اذإ هب جتح نم سيلو...

 .رامع هدجو ةملس نيب عاطقنالا ۳

 .«رامع نم عمس هنأ فرعی ال» :(۳۰۱۱ مقر۷۷ /4) «ریبکلا خیراتلا» يف يراخبلا لاق

 .«لسرم هدج نع هثیدح» :نیعم نبأ لاقو

 = .«هري ملو رساي نب رامع هدج نع يوريا )5١9(: «نيحورجلا» يف نابح نبا لاقو



 ۱۳۷ ( راربألا ب ولق ةحهب )

 نیروطفم مهلَعَجو ءاهيلع هدابع هللا قلخ ىتلا ةقلخلا یه «ةرطفلا»

 ءافنح ممهّرطفو هیفّدو ملا ههارکو .هراثيإو رخل ا ةبحم ىلع ءاهيلع

 :نيعون ةرطفلا عئارش ىلاعت لَعَجو

 هفوخ نم هعباوتو هللاب ناميإلا وهو «حورلاو بلقلا رهطي :امهدحأ

 «بیذهتلا بيذهت»و ۱۳۲(۰ ص) يقارعلل «ليسارملا ةاور ركذ يف ليصحتلا ةفحت» :رظنا

(۷۹/۲). 

 .ةبحص هل تميل رامع نب دمحم ذإ ؛ةلسرم ةيناثلا دواد يبأ ةياور - 5

 ٠٠١(. /۳) «بيذهتلا بیذهت»و ۰۲۷۳ /۳) نقلملا نبال «رينملا ردبلا» :رظنا

 نبا هحّحص) :-رامع ثيدح نع- (۷۷/۱) «ريبحلا صيخلتلا» يف رجح نبا لاق

 .«لولعم وهو «نكسلا

 ننس حیحص) يف ينابلألا ةمالعلا هنسح امهنع هللا يضر رامعو «ةشئاع يثيدحب هلعلو

 ديعلا قيقد نبا نأ ةصاخبو .(۲۲ ۰۲۱) «هجام نبا ننس حیحصاو «(0 ٤ ۰۵۳) «دواد يبأ

 ةياور ةيوقت يف لاقي دقو» :-(۱۲۹/۸) يطويسلل «یبتجما ىلع ىبرلا رهز» يف امك- لاق

 مهتي ال نمو «ةلفغلا مدعل ةيوقم ةهج هيف كش ام نيبو هظفح ام نيب قرفلا يف هتبثت نا :بعصم

 يف عوفرم حيحص دهاش هتياورل ًاضيأو «هتياور تيوق تبثتلا ىلع لدي ام هنم رهظ اذإ بذكلاب
 .ها«ناخيشلا هجرخأ ةريره يبأ ثيدح نم ددعلا اذه نم ريثك

 يبأ نع (۲۵۷) ملسمو «.(57917 ۰۵۸٩۱ ۰۵۸۸۹) يراخبلا :هجرخأ ام ىلإ ريشي :تلق

 فتنو «رافظألا ميلقتو دادحتسالاو «ناتخلا :ةرطفلا نم سم وأ سخ ةرطفلا» :ًاعوفرم ةريره

 .«براشلا صقو «طبإلا

 سه هيف ذإ «ةشئاع ثيدحل رصاق دهاش اذه ةريره يبأ ثيدح نأ ةظحالم عم :لوقأ

 ۱ !ملعأ هللاو ؛هّبنتف ءلاصخ رشع هيف ةشئاع ثيدح امنیب طقف لاصح



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۳۸

 یو را دلل هو مقاف :ىلاعت لاق را ا هتحمو .هئاجرو

 ومس e كلذ ولا قحا ليد يع انا رطف
 ۳۱۳۰ :مورلا] )نڪ نی اونوڪ و سل اتو و هم ۷

 ةلیذرلا ست و ٌبلقلا رهطتو نفنلا يكرت هذهف

 لامعأو «ناميإلا لوصأ ىلإ مجرت اهلك يهو «ةليمحلا قالخألاب هيلحتو

 .بولقلا

 خاسوألا عفّدو «هتفاظنو رهاظلا ريهطت ىلإ دومی ام :يناثلا عونلاو

 ذإ ؛"يمالسالا نيّدلا نیماحم نم يهو ةرشعلا هذه يهو «هنع راذقألاو

 لكل ةدعتسم نوکتو ءاهتحص مسل ءاه لیمکتو «ءاضعألل ٌفیظنت اهلک يه
 .اهنم [داری] ام

EEتد 1۱۶ رابط يف ناعورشم ی و  

 فنألاو ملا ريهطت نی امهيف ناضرف امهو «قافتالاب ربكألاو رغصألا
 ةرخبألاو خاسوألا نم ٌريشك امهيلع دراوتی فنألاو عفلا دال ؛امهفيظنتو

 ۱ .هیلازاو كلذ نإ "دشنت ومو هاهوحنو
 رلل ةاضرم ملل ةرهطم» وهف ملا ُرُهّطُي كاوّسلا كلذكو

 نيد نساحم يف ةرصتخملا ةردلا) :ناونعب ةفيطل ةلاسر كلذ يف -هللا همحر- فلؤملل (۱)

 .(4۱ ص) هتقّلع ام رظنا ؛«مالسإلا

 ةرهطم كاوّسلا» :لاق ك ينلا نع ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم تبث امك (۲)
 .«برلل ةاضرم «مفلل

 -,(0)یئاسنلاو «۲۳۸ ۰۱۲6 0۱۲ ,5//40) دمحأو (۲۳ /۱) «مألا» يف يعفاشلا :هجرخأ



 ۱۳۹ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 «مونلا نم هابتنالاو قالْصلاو ءوضولا دنع ٌدكاتيو «وتقو لک ٌعَرْشُي اذهو

 .اهوحنو ؛نانس الا ةرفصو «مفلا ریغتو

 تفاظنلا نم كلذ يف امف «ةقثثلا ودبت یتح هفح وأ براثثلا صق امأو

 هب ٌرّشاب ةفشلا ىلع ىلدت اذإ براشلا َرْعَش ناف ,يفنآلا نم جرخي امم زّرحتلاو

 نم هنسحتسا ناو «هترفوب ٍةقلِخلا هيوشت عم يبورشمو لوكأم ني ُهلوانتي ام

 اذغو ؛هل ًالاجو لجرلل اراقز ايلكج لا نان علا تدلع اذهو «هب اننا

 يصعي نب كلذ ربتعاو ةيِحْللا رْعَش دوجوب هریک لاح يف هلامج [ىقبي]

 يباع تبهذ دق ًاهوشم جو ىقيي فيك ءاهقلخيف كلب لوس

 نسل اذه ىلإ ْتْلَصَو اذإ زوجعلا ٍةأرملاك ٌنوكيف ؛رّبكلا تقو اصوصخو
 نکلو سوس اذهو اسلا اقا تی مان تاكو ساغ تبهذ

 .نسحلا حابقتساو «حیبقلا ناسحتسا ُبجوُي ىمعألا دیلقتلاو دئاوعلا

 نّدبلا يواطم یهو- مجاربلا لغو «طبإلا فتنو «رافظ الا لصق امأو

 نكمُي ال ام تایزژلا ةلازاو فیظنتلا نم اهلف -خاسوألا اهیف عمتجت ىتلا
 .ةناعلا قلح كلذکو «هدحج

 ((۱۳۵) «هحیحص) يف ةميزخ نباو 1٩۹۱۱۰40۹۸ 4014) ىلعي وبأو ء(٤1۸) یمرادلاو

 )۳٩/۱(. يقهيبلاو
 بطرلا كاوس باب (۲۷) :موصلا باتک) «هحيحص» يف مزجلا ةغيصب يراخبلا هقلعو

 .(مئاصلل سبایلاو

 «ریبا صیخلتلا» يف اهرظنا «مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعاج نع ةريثك دهاوش هلو

 ءاورإ» يف ينابلألا ثدحاو ۰۲۷ /۱) (عومجا» يف يوونلا هححص ثيدحلاو 1۰ )١/

 .(15) «لیلغلا



 ( راربألا بولَم ةجهب ) ۱۳۰

 وهف رجح وآ ءام نيليبّسلا نِم جراخلا ةلاز |[ رهو سب يشمل امار

 .ةراهطلا طورش نم طرَشو مزال

 هفظنتو و ناسنالا رهاظ لك هايلك ءايقألا هذه نأ كلون
 .©0ناميإلا نی ةفاظنلاو ةَحَبقتسملاو ٌةَراضلا ًءايشألا هنع عفدتو

 ؛اهرهاظو اهنطاب .قعيرشتلا عيمجل ةلماش يه ة ةرطفلا نأ ةا

 عجرت یتلا 2 یا قالع ًالاب هیلحتو ةلیذرلا قالخ الا نِم ّنطابلا يقنت ةن اهنذ

 نب رهاظلا یقنتو ؛هيلإ ٍةبانإلاو هلل صالخالاو یلیحوتلاو ناميإلا دئاقع ىلإ

 ؛ةّيونعملا ةراهطلاو سا :نایطلا هطنو ههبابسأو خاسوألاو ساجنألا

 يا بحب هل نا لا لاو ”«نامالا رطش ٌروهُطلا» 2 لاق اذهلو

 .[۲۲۲ :ةرقبلا] رم ملا بیو

۱ 7 ۳ 98 ۳ 

 لاعم یلع ثحو لیمکتو ۰هسمنو .ءاكزو «ةراهط اهلك ةعي شلاف

 ؛مكتييفأ اورهط» :مالسلاو ةالصلا هيلع انیبن لاق «مالس لا ةعيرش دصاقم نم يهو )١(

 .«اهتیفآ رّهطت ال دوهيلا ناف

 .(4۰0۷) «طسوألا يف يناربطلا هاور

 ةأرملا بابلج»و )۲۳١(« «ةحيحّصلا ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلألا ثّدحملا هنّسحو

 ۱ .(۱۹۷-۱۹۸ ص) «ةملسلا

 ,ناميإلا ىلإ وعدت ةفاظنلا نأو «ناميإلا نم ةفاظنلا نأب ةماعلا ةنسلأ ىلع روهشملا :(هيبنت)

 تب مل هنأ ملعيلف !ثيداحأ اهنوكب «ةفاظنلا ىلع نيّدلاو مالسإلا ينبو «فيظن مالسالا نأو

 ظ ال هللاو «دودرلا فيعضلا نع ةينغ لوبقملا تباثلا ينو «ءيش اهنم

 .ًاعوفرم هنع هللا ىضر يرعشألا كلام یبآ ثيدح نم (۲۲۳) ملسم هجرخأ (۲)



 ۱۳۱ ( راربألا ب ولق ةحهب )

 .ملعا هللاو ا نع يهنو .رومألا

RRR 

 .(۳۰۱ ص) «حاحصلا راتخت» .ريقحلا رمألاو ءيش لک نم ئدرلا :فاسفّسلا (۱)



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۳

 :نورشعلاو یناثلا ثيدحلا

 ووهط ءافلا

 :ط هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ٍديعس يبأ نع

 ۱ .«:يش ٌهنجنُ ال ٌروهط ءاملا»

 يئاسنلاو .دواد وبأو .يذمرتلاو دم :هاور

 عيمج :يآ املا نأ وهو ماج لصأ ىلع لدي حیحصلا فيدخل اذه

 اا وآ ايفا یلع ةيقابلا ءامسلا نف ةلزانلاو «ضرألا َنِم ةعبانلا- های

 ةرهاط -اربشک راق ولو تارهاطلا نم اهیف یقلپ اب وآ ؛اهرم وا اهرم

 س ۷) عیاخا اا اذه نی ینتتسی الو ءاهريعو ةراهطلا يف لمعتست 1
 نيا اذه ظافلأ ( ضعب ناک «ةساجنلاب ةا هما 1 ریغتلا

(1) 

 ثيدح اذه» :لاقو (17) يذمرتلاو ,.(87 ١6-7١15 /۳) دمحأ :هجرخأ (۱)

 .۵4) ینطقرادلاو ء(۷٤) دوراجلا نباو «(۳۲۰) يئاسللاو ¥ ۰17) دواد وبأو (..نسح

 .مهريغو (۲۵۷-۲۵۸ ۰4 /۱) يقهيبلاو 1

 )١5(. «لیلغلا ءاورإ» يف ينابلالا ثّدحما هححص ثيدحلاو

 :هنايبو !هّتف قیارد اهیلع عامجإلا عقو امنإ «ةياور حصت ال يتلا (۲)
 .«هنولو هوعطو هجير ىلع ٌبلغ ام الإ ءيش هسّجنُي ال َءاملا ّنإ» :اعوفرم يوُر
 = (¥¥o\)» «راثآلا بیذهت) يف يرطلا ريرج نباو ىهمامتي هل ظفللاو (07؟١) هحام نبا :هج رخآ



 ۱۳۳ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 هه م ۰ ۵ ۵ 4 هع 0 جه ه هه 0 * هم ©« + مه هه هه اچ 56و + ؟ <« : 4“ »+ هس هاه هه هه © 5 ©« ه مه هه تس « هه © ههه ههه و «ه ©« و و و © اه ها هس ه« ه ©« 64 «© © © ¢

 -۱۰۱۵/۳) «لماکلا» يف يدع نباو «(755) «طسوألا»و ء(۲۳١ /۸) «ريبكلا» يف يناربطلاو

 ركذ ريغ نم- (987 «۹۸۲) («تايفالخلا» يف يقهيبلاو «25 5) «ننسلا» يف ينطقرادلاو « 5

 ةمامأ يبأ نع «دعس نب دشار نع «حلاص نب ةيواعم انابنآ «نيدشر قيرط نم مهلك -نوللا

 .هب يلهابلا

 وبأ لاقو )١107(. «بیرقتلا» يف امك فيعض «دعس نب نيدشر هيف .فیعض هدنسو

 ريكانملاب ثّدحيو «ةلفغ هيفو «ثيدحلا ركنم» ( ۰ مقره 1 /۳) «ليدعتلاو حرجلا» يف متاح

 .٠. . .ثيدحلا فيعض «تاقثلا نع

 ءاملا» :ظفلب نابوث دنسم نم هنأ الإ هتاذ دنسلاب (57) «ننسلا» يف ينطقرادلا هجرخأو

 ۱ .«همعط ىلع وأ هحير ىلع بلغ ام الا روهط

 «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هاورف «-لوألا هجولا ىلع- نيدشر هب درفني مل نكلو

 نب روث نع «يبآ انث .دیلولا نب ةيقب نب ةيطع قيرط نم (481) «تايفالخلا»و «259/)
 وأ هر ريغتي نأ الإ رهاط ءاملا نإ» :ظفلب اعوفرم ةمامآ يبأ نع «دعس نب دشار نع ديزي

 .«اهيف ثدحت ةساجنب هنول وأ همعط

 :ناتلع هيف .فبعض هدانسإ :تلق

 ین امك «نیلوهحاو ءافعضلا نع سیلدتلا ريثك ناك» هنإف دیلولا نب ةيقب ةنعنع :ىلوألا

 .(۱۱۷ مقر) رجح نبال «نیسلدلا تاقبط»

 ءایش الا ريغ هيبأ نع یور اذإ هشیدح ربتعي برضیو ءیطخی»وهف «ةيطع هنبا :ةيناثلا
 .(۵۲۷ /۸) «تاقثلا» يف نابح نبا هلاق «ةسلدملا

 تناكو «قدصلا هلحم» :(۲۱۲۰ مقر١۳۸ /) «ليدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ نبا لاقو

 .«ةلفغ هيف
 وو

 5 .رمع نب صفح وهو «عباتم ديلولا نب ةيقبلو



 ) راربألا ب ولق ةجهب ( ۱۳

 (۲۲۰/۱) «یرکلا ننسلا» يف یقهیبلاو ۰۷۹۷ /۲) «لماکلا» يف يدع نبا :هجرخآ

 .«همعط وأ هحير ريغ ام الإ سجني ال ءاملا»

 ابيإ
 نبا وهو مع نب صفح لجأ نم ؛ةرمب هاو اهدنسف !ادبآ ةعباتملا هذهب حرفی الو :تلق امي

 .يلبألا رانید

 .«ًاباذك اخيش ناك» :(۷۸۹ مقر۱۸۳ /۳) «ليدعتلاو حرجلا» يف متاح وبأ لاق

 (لّوْغِم) نب كلامو رعسمو ةبعش نع ثدحيا :(۲۹۱/۱) «ءافعضلا» يف يليقعلا لاقو

 .«ليطاوبلاب ةمئالاو

 .«بذكي ناک» :-(770 /۲) «نازيملا ناسل» يف امك- يجاسلا لاقو

 «فنصملا» يف قازرلا دبع :هجرخأ امك «عفرلا مدع ثيدحلا يف باوصلا :(هيبنت)

 نم (47 ۰1۳) ينطقرادلاو «(٠مقر )١7/١ «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو «.(2375)

 .السرم دعس نب [دشار] نع ؛ميكح نب صوحألا قيرط

 نوع يبأ نع «ميكح نب صوحألا ان «ةماسأ يبأ قيرط نم (51/) ينطقرادلا هجرخأو

 م واو

 .(۲۹۲) «بيرقتلا» يف امك ظفحلا فيعض «ميكح نب صوحألاو :لوقأ

 نب ةيواعم نع ءدعس نب نيدشر ريغ هعفري » :(5 5 مقرب) «نئسلا» يف ينطقرادلا لاق

 .«دشار لوق يف باوصلاو «يوقلاب سيلو «حلاص

 !!-مّدقت امك- نيدشر هعفرب درفتي مل :تلق

 .«دشار ىلع [ةماسأ نب دامح] ةماسأ وبأ هفقوو «لسرم» :(57 مقرب) ينطقرادلا لاقو

 ثيدحلا اذه» :-(۱5 /۱) رجح نبال «ريبحلا صيخلتلا» يف امك- «للعلا» يف ًاضيأ لاقو
 دلل و تماما يآ خش نر الاقارب وع ضل اره نو ام نا عبس نت نیش ووو



 ۱۳۵ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 هیلع لدتساو ةة اجلا ریغتلا ءالا ةساجن ىلع ""ءاملعلا قفتا دقو

 نع ؛صوح لا نع «ةماسأ وبأ لاقو ءالسرم دعس نب دشار نع هاورف ؛ميكح نب صوحألا

 ۱ الق او

 يبآ نع :لوقی .دعس نب نیدشر هلصوی» :(۹۷مقر ٤٤ /۱) «للعلا» يف متاح وبآ لاقو

 .«لسرم حیحصلاو «يوقب سيل نیدشرو هِي ينلا نع ةمامآ

 .هب جاجتحالا حصي ال فیعض ثيدحلاف :ًاريخأو

 يف يوونلا هانعم لقنو- (۵۰۰ ص) «ثيدحلا فالتخا» يف يعفاشلا مامإلا لاق #

 رام ناك ها نأ هر ءالا معط ریغت اذإ هنأ نم تلق امو» :-۱۱۱/۱) «عومجملا»

 .«افالخ هيف مهنیب ملعأ ال ّماعلا لوق وهو «ثيدحلا لهآ هلثم تبي ال هجو نم ل ّينلا نع

 لهآ هب جتح امم سيل هنإ» :(۲۳۸ص) «روهطلا» يف مالس نب مساقلا دیبع وبآ لاقو #

 .«ثیدحا

 ریخت ام ةساجن ىلع لیلدلا وه عامجإلاف» :(۷۸/۱) «مالسلا لبس» يف يناعنصلا لاقو #

 .ةدایزلا هذه ال هفاصوآ دحآ

 فعض ىلع ثيدحلا لهأ قفتا دقو» :(۷/۱) «ةیضلا یراردلا» يف يناكوشلا لاقو #

 ردبلا» يف نقللا نباو ءرذنملا نبا هلقن امك اهنومضم ىلع عامجالا عقو دق هنکل «ةدايزلا هذه
 .4...4رحبلا) ف يدهملاو ء«ربنملا

 «ليكنتلا» ديرفلا هباتك يف يناميلا يملعملا نمحرلا دبع ةمالعلا رصعلا يبهذ لاقو 6

 ةهج نم ةفيعض يهو ءهِفاصوأ دحأ ةساجنلا ترّيغ ام ءانثتسالا تاياور يف ءاجو» :(۷۵۵ ص)

 ۱ .ها«كلذ ىلع عامجالا اوکح نکل .دانسالا

 ريغت اذإ ءاملا ةساجن يف ملعن ال انإ» :(۲۲۰/۱) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا لاق (۱)

 .«(ملعأ هللاو ءافالخ ةساجنلاب

 (عومجملا»و )01/١(( ةمادق نبال «ينغملا»و ؛(۳۳ ص) رذنملا نبال «عامجإلا» :رظنا

 .هقيلعت مّدقت امو ۱۱۰ /۱) يوونلل



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۳۹

Eار لا ريك رح  

 هنه فاصوا تر نمو يغب ۳ ا م لل همزن نو

 یلعو دیر سس ا و اا

 OE يو ا ووو

e5 ل 1 كاف ءاملا نم هلا امأو  

 :نامسق ءالا نأ ىلع لدي ثيدحلا اذه ّنأ :دوصقلاو

 .كلذك سيل ام وهو :روهطو

 هيكل ريع زهاط لب «سجن الو زوهط ا- "نت مون تاتا ناو

 .ةيروهطلا لصأ ىلع ىقبيف يعرش لیلد هيلع سيل

 اط e نم هام اودجت لفل :ىلاعت هلوق مومعلا اذه دیژیو

 .ىفنلا قابس ف ةر هنأل ؟ءام لك 2 ماع اذهو ٦» :ةدئاملاو ۶ ۳:ءاسنلا]

 .هیلع عامجإلل سجنلا الا هنم جرخ «ءام لک ٌلمشیف

 هللا يضر ةريره يبآ نع هل ظفللاو (۲۷۸) ملسمو ۱۲۲(۰) يراخبلا :هجرخآ ال (۱)

 ءاثالث اهّليسغي ىتح ءانالا يف هدي سمغي الف همون نم مكدحأ ظقیتسا اذإ» :لاق 3 لا نأ ءهنع

 .«؟هدی تتاب نيأ يردي ال هناف

 ۱۳-۲۰ ص) هللا همحر فلؤملل «ةیهقفلا تارظانلا» يف ةلأسملا هذه لیصفت رظنا (۲)

 .ٍةعيدب ٍةرظانم ةروصب اهضرع دقف



 ۱۳۷ ( راربألا بولق ةجهب )

 .اهربغ يف كلذکو تراهطلا ءایلا يف لْصألا نأ :اضیا ثيدحلا اذه لدو

 ؟ال مآ سیجنتلا ببس هيف دجو له :اهنم ءیش يف كشلا لّصَح یتمف
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 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۳۸

 :نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا

 :ةريلا يف للي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةداتق يبآ نع

 .«تافاوطلاو ۳ نيفاوطلا نم اهنإ «سجنب تسل اهنإ»

 ""عبرالا ننسلا لهأو دحأو «كلام :هاور

 :نیلصا عر ثیدحما اذه

 ا دب ىلا ءايشألا هذه ذأ :هتلج ني «ةعيرشل

 نی اهن یا حبال اهدي وأ ا

 بوش لس .نيثخلاو نیما ني ةساجلا با ام خو ؛نلليبسلا

Eدرو رمل يف يابا ذل ب اب رو ی  

 دواد وبأو ۰۳۰۹۰۳۰۳ ۰۲۹۲/۵) دمحأو .(47) «اطوملا» يف كلام :هجرخآ ()

 نباو ۳۳۹ (1۸A) یئاسنلاو «؟حیحص نسح ثيدح اذه» :لاقو )۹۲) یدمرتلاو 6۷۵)

 .مهربغو (۱۰) ةميزخ نباو .(۳۱۷) هجام

 .(۱۷۳) «لیلغلا ءاورإ» يف ینابلالا هححص ثیدحاو



 ۳۳ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 .ةقشلا يهو ةدحاو ةلع هعمجم

 ال قايحلا يف ةرهاط اهوحنو ةرافلاك قلا يف اهتود امو هلا نا : يناثلا

 :انباحصأ لاق كلذلو ؛اهريغو بايثو مبارشو ماعط نم ُةترشاب ام ُسُجَني

 :ةسمخ ٌماسقأ تاناويحلا

 «بالكلاك كلذو «هتالضفو هئازجأو هاذ يف انّيمو اّيح سجن :اهادحإ

 .اهوحنو ءريزتخلاو اهلك عابسلاو

 امو ةريفاک كلذو «تامملا دعب اسجن ةايحلا يف ارهاط ناك ام :يناثلا

 .اهريغ الو ةاكذلا هلحت الو «ةقلخلا يف اهنود

 .هلكأ لحي ال هنکلو .تامملا دعبو ةايحلا يف ارهاط ناك ام :ثلاثلا

 .لّئاس اهل مد ال یتلا تارشحلاك كلذو

 حابملا تاناويحلاك كلذو «ةاكذلا دعبو ةايحلا يف ًارهاط ناك ام :عبارلا

 .اهوحنو ماعنألا ةّميهبك ءاهلكأ

 وهو -كذي مل وأ يكذ- تامملا دعبو ةايحلا يف ًارهاط ناك ام :سماخلا

 .دارجلاو ءاهلك رحبلا تاناويحك كلذو «لالح

 مكيلع نیفاوطلا نی اهن 56 هلوقب مسلعلا لها نم رک لدتساو

 اهتباصأ ام دعب ولو ؛مهياوفأ ةراهطو «نايبصلا ةراهطب «تافاوُطلاو
 رها ةقشم نيأو ورعشو هقرعو لغبلاو رامحلا قير كلذكو «ةساجنلا

 ا تقم نی

 اهنم نؤقوتي اونوكي لو .هباحصأو وه اهبكري ناك هنأ :هيلع لدیو

 :تاوصلا وه اذهو ءان کدام



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱:۰

 اهم :يأ "«سجر اهنإ» :ربيخ موي ""رمحا موحل يف  هلوق امأو

 هقوتي مو .هنع هني ملف ؛اهرعشو اهقرعو اهقير امأو .هلكأ مارح سجن سجر

 اس

2 3 
 ت

 نمادح) ارم مْبَس هيف تلو ام لسغب رمأ 5 هناف :بالكلا امأو
۳ 

 #X 2/6 ال 2

 نيتسلاو ىناثلا ثيدحلا يف ىتأي ام رظنا .(200748) يراخبلا ةياور يف امك ةيسنإلا ()

 .(۲۸۹ص)

 .كلام نب سنآ ثیدح نم (۱۹6۰) ملسمو ٥٥۲۸(« ۰۱۹۸) يراخبلا :هجرخآ (۲)

 ثيدح نم هل ظفللاو )٩۱( (۲۷۹) ملسمو ۱۷۲(۰) يراخبلا :هجرخآ ام ىلإ ريشي (۳)

 نأ ُبلکلا هيف غلو اذإ مکدحآ ءانإ روهط» :ك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبا

 .«بارتلاب نهالوأ «تارم عبس هلسغي



 ١١ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نورشعلاو عبارلا ثيدحلا

 :ع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبآ نع

 نامر لإ ناضمرو «ةعمملا لإ ةعمطاو سما تاولصلا»

 .«رثابکلا تّبیتجا ام نهنيب ال تارفکم

 رس 9

 تادابعلا هذه هلیضفتب هبّرکو هللا لْضَف میظع ىلع لدي ثيدحلا اذه

 .یصحت الو دعت ال اهثارمثو «ةيلاعلا ةلزنملا هللا دنع اهل لاو ؛ةميظعلا ثالثلا

 منم اهنأو هیالساو ٍدبعلا نيدل ةلّمكم اهّلَعَج هللا نأ :اهتارمث نيف
 نينمؤملا بولق يف ناميإلا ةرجش سرع هللا نف ؛هِيرَجَشل ةّيقْسُم «ناميإلل

 هذه يقسُي ام ننسلاو تابجاولا نم هللضفو هفاطلأ ني ٌرْدَقو «مهنامإ بس

 ندب نيخ لك اهّلكأ ( ييژتو لمکت یتح تافآلا اهنع عفدیو ءاهيمنيو ةرجشلا

 .تافآلا اهنع يفنت اهلعَجو .اهبر

 .مولعم ناميإلل اهصيقنتو " میظع اهررض بونذلاف 4 و ى ۳ و 2 5

 .«رثابکلا بنتجا اذإ نهنیب ام تارفکم» :هیف نأ الإ (۱7) (۲۳۳) ملسم هجرخآ (۱)

 -يصاعلاو بونذلا نآ ملعی نآ يغبني اممف» :(1۵ص) «ءاودلاو ءادلا» ف ميقلا نبا لاق (۲)



  ( Eراربألا ب ولق ةجهب (
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 ق اهتاجرد فالنخا ىلع :قادنبألا ین مومسلا ررضک بولقلا ىف اهررض نآو 9

 ..ها«!؟يصاعلاو بونذلا هببسو الإ ءادو رش ةرخالاو ايندلا يف لهو ؛ررضلا

 ۸۵ ص) «ءاودلاو ءادلا» :رظنا ةحيبقلا اهراثآو بونذلا رارضآ ىلع فوقولل :تلق

 قیرط» هباتک يف يدعّسلا اهرصتخا دقو !ءاودالا هذه ءاود ىلع باتکلا رادم لب (اهدعب امف

 :لاقف (۲ ۲-۵ (ص) «لومألا ملعلا ىلإ لوصولا

 ال ام ةرخآلاو ایندلا يف ندبلاو بلقلاب ةرضلا ةمومذلا ةحيبقلا راثالا نم يصاعمللو»

 .هّلا الإ هملعی

 5007 نيبو هنيبو هللا نيبو يصاعلا نيب ةشحولا لوصحو «قزرلاو ملعلا نامرح :اهنم

 قحو تعاطلا نامرحو ندبلاو بلقلا نهوو رقلاو هجولاو بلقلا ةملظو .هرومأ ريسعتو

 .بونذلا حابقتسا بلقلا نع لوزيو «هللا ىلإ هتبانإو بلقلا ةدارإ فعضتو ءاهلاثمأ دلوتو رمحلا

 «لذلا ثروتو «تاناويحلاو نييمدآلا نم هريغ هررض قحليو «هّلا ىلع دبعلا ناوه ببس يهو

 يف لوخدلا همرحتو ك هللا لوسر ةنعل تحت هلخدتو ءاهبحاص بلق ىلع عبطيو «لقعلا دسفتو

 اعاونأ ضرألا يف ثدحتو ؛ةعونتملا خزربلا تابوقعل ببس يهو «ةريثك ًالاعفأ لعف نمل هتيعدأ

 «برلا ميظعتو ةريغلاو ءايحلا بهذتو «نكاسملاو رامثلاو عورزلاو ءاوماو هايملا يف داسفلا نم

 باوث همرحتو ,ناسحإلا ةرئاد نم دبعلا جرختو -كالفا كانهو- دبعلل هللا نايسن يعدتستو

 وأ اضیرم بلقلا ريصيو «هبعرو اهبحاص فوخ بجوتو «مقنلا لحتو معنلا ليزتو «نينسحلا
 شکل رسأو ناطیشلا رسآ يف یصاعلا لازی الو ؛ةريصبلا يمعتو و تاک نأ لب ا

 قزرلاو لمعلاو ملعلا ةكرب قحقو «مذلا ءامسآ هبسکتو «حدملا ءامسآ هبلستو ءوسلاب ةرامألا

 ةكئالملا نم هّیلو دبعلا نع دعابتو «هسفن ىلإ نوکی ام جوحأ دبعلا نوختو ؛ءيش لکو رمعلاو

 قافنلاو متخلاو عبطلاو نيرلا نم ةحيبقلا راثآلا بولقلا يف رثؤتو نیطابشلا هءادعأ هيلإ حتا ۱

 .اهلک قالخألا ءوسو

 ةماعلا نادبألا ىلع يتلاو بولقلا ىلع يتلا ةرخآلاو اینذلا رورش عيمج ؛ةلمجلابو
 0 .ها«يصاعملاو بونذلا اهبابسأ ةصاخاو



 ۱:۳ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 اهب هللا رفغ ؛بونذلا رئابك دبعلا بنج اذإ تالثلا صضئارفلا هدهف

 انس نإ :ىلاعت هلوق يف لخدُی ام مظعأ نِم م يهو «تائيطخلاو ٌرئاغصلا

 ١١5[. :دوه] باس نه َنيهذُ

 تا طب سس و 2 ام اڪ و 3 تخت نا : یاعت

 .ةبوت نم ا امأ ۱ هدا ورک

 اذإ ا تا هذه نأ 55 هب ا امناف 56 ةحلاصلا

 ؟اهنود امب فيكف لئابکلا اهب رفكت ال تناك

 .رئاغصو «رئابك :نامسق نا نآ يف تا ثيدحلاو

 ردا سول ميل كاع ا ةريبكلا نإ

 .هوحنو ٌبّضغ هيلع بتر وأ .هّبحاص

 .كلذ ادع ام رئاغصلاو

 .دصاقملا ميرحت هميرحت ناك ام :رئابكلا :لاقي وأ

 عم ةمّرحْلا ةرظنلاك :لئاسولاف ؛لئاسولا ّميرحت ٌمْرُح ام :رئاغصلاو

 /۳۰۲-۲۰۱۳سص) میقلا نبال «دئاوفلا» :رظنا .بونذلا نع عالق لا راثآ ةفرعل :تلق

 .(ىلحلا ىلع خيشلل «دئاوفلا» هبيترت



 ( رارنألا بولق ةجهب ) : 5 ١

 .ةيبنجألاب ةولخلا

 هللاو كلذ وحنو «ةئيسنلا ابر عم لضفلا ابركو ءانّرلا سفت :ةريبكلاو

 .ملعأ

 36 لب ال <



 ١ 56 ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نورشعلاو سماخا ثيدحلا

 : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا یر ین نیا قب الا نع

 مکل َنْدؤُيلف ةالْصلا ترّضح اذإو ناف تام

 .«مکربکا مکمژیلو .مکذحا

 ع یر

 :اهمظعا اهل «لّمُج ثالث ىلع یوتحا ثيدحلا اذه

 هيف ی مكل نذؤيلف ةالصلا ترضح اذإا :هلوق :ىلوألا ةلمجلا

 نم ینتتسیو ءتقّولا لوخد دعب هنوکو «هب رمال هبوجوو ناذألا ةيعورشم

 سوس ير او لك ؛ليلب لذوي الالب نر لاق هک لف ؛رجفلا ةالص كلذ

 سا «تحبصأ :هل لاقي ىتح ال هنإف 0 "«موتکم مأ ا دوی

 اولصا :نودب ,OO ؛(۷ ۲۲۱ ۰۱۰۰۸ .1۳۱) يراخبلا :هجرخأ )١(

 .يراخبلا دارفأ نم يهف .«يّلصأ ينومتيأر امك

 نم (۱۰۹۲) ملسمو ۷۲۸(۰ ۰۲۱۵۱۰۱۹۱۸ ۰1۲۰ ۰1۱۷) يراخبلا :هجرخأ (۲)

 .امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ثيدح

 ال ىمعأ -موتكم مأ نبا :يأ- الجر ناكو» :لاق ذإ يرهزلا باهش نبال مالكلا (۳)

 .يراخبلا دنع يهو ؛«تحبصأ «تحبصأ :هل لاقي ىتح يداني



 ١55  ( ۱راربألا ب ولق ةجهب (

 نإ عراشلا نِ ّرمألا نال ؛نْيع ضرف ال ؛ةيافك ضرف ناذألا ناو

 ناو ءنْيع ضرف وهف «هنم هلوصح بلطو فلكم صخش لک هب بطوخ
 .ةيافك ضرف وُهَف «نايعألا نع رظنلا عطقب طقف ُهلوصُح بط

 .ةفورعم ناذ ا 0 مکل نذویلف» :لاق انهو

 هنال ؛هل ایرحتم .تقولاب الاه هانیمآ کف ندؤلا نوکی نأ يغبنيو

 .ابلاغ مالعالا هب لصحي نم يفكيو دوصقلا لوصحل مظعا

 مات نِم ةماقإلاو رّسلاو رّضَحلا يف ناذألا بوجو ىلع لدي ثيدحلاو

 مالعالا :ةماقإلاو «ةالّصلل تقولا لوخدب مالعإلا :”ناذألا نال ؛ناذألا

 .اهيلإ مايقلاب

 ةباجإ بابحتساو «هباوث ةرثكو هلضفب ةريثكلا صوصتل تدرو دقو

 ىلع يح» :لاق اذإ الإ ذولا لوقيام لغم بيجملالوقي نآو نذولا

 نم هيلإ اعد ام ىلع هاب ةناعتسالا ةملك لوقیف ؛«حالفلا ىلع يح «ةالّصلا

 )«هلاب الإ ةوق الو لوح ال» :هلک ٌرْيَمْلا وه يذلا حالفلاو ةالصلا

 ةالّصلاو «ةماتلا ٍةوعّدلا هذه بر مهللا» :لوقيو "7 ل 8 ىلع يلصي

 ««تدعو ىذلا ادومح ًاماقم هثعباو ةليضفلاو ةليسولا ادمحم تا «ةمئاقلا
 .*اهذصَق يعاّدلل يغبني ىتلا ةباجالا نطاوم نِ هنأل ؛هسفنل وعدي مث

 )١( ملسم هجرخأ يذلاو .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح يف درو امك )۳۸۰(.

 )( ملسم هجرخأ يذلاو ءامهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع ثيدح يف امك )۳۸٤(.

 ) )۳.هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم (4۷ ۱۹ ۰1۱4) يراخبلا هجرخأ

 )٤( .«ةماقإلاو ناذآلا َنْيَب ءاغذلا دري ال» :# هلوقل <



 ١ ۷ ( راربألا بولق ةجهب )

 ةعامما ةالص بوجو هيف (مكربكأ مکمژیلو» :هلوق : ةيناثلا ةلمحلا

 امك ءٍةمامإلا دوصقع مهُموقأ ةمامإلاب لوألا ناو مومامو ٌمامإ اهّلقأ ناو
 ةءارقلا يف اوناك ناف هللا باتكل مهژرقآ ٌموقلا مؤي» :«حيحّصلا» يف تبث

 وأ ةرجه مهمدقأف ءاوس ةنُسلا يف اوناك نلف ءةنُسلاب مهملعأف «ءاوس

 امهنم لوألا ناك -ثيدحلا اذه يف امك- نیبراقتم اونا اذإف ”«امالسإ

 نكي ىل اذإ 2 دی لك يف عورشم بل ميدقت ناف ؛امهربكأ

 هریک ک» :لو هلوقل ص ُديزم ريغصلل
 اذاف "هب مول ُمامإلا لمُج امنإف مومأمو مامإب ةالصلا تبثرت اذإو

 نع یهنیو هَدْعَب نم هعبت ؛مفرو هدجسو «عکر اذإو «هءارو نم رّبك ؛رّبك

 .ةالصلا لاعفأ يف هتقفاوم

 ۰۲۱۲) یذمرتلاو .(0۲۱) دواد وبأو ۶5 ۲۰۵ ۱ ۱۹/۳) دما :هجرخأ

 .«نسح ثيدح اذه» :لاق رخآ نطوم يفو ؛««حيحص نسح ثيدح» :لاقو (۳۹۹۵ 6

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم مهريغو

 )٤٤(. «ليلغلا ءاورإ» يف ينابلألا ثّدحلا هححصو

 نأ الإ هنع هللا يضر يردبلا دوعسم يبأ ثيدح نم (۲۹۰) (71/7) ملسم هجرخأ (۱)

 .«امليم مهمدقأف ءاوس ةرجما يف اوناك ناف «ةرجه مهمدقاف» :هيف

 عفار ثيدح نم (۱۱۱۹) ملسمو ۷۱۹۲ 053757 ۰۱۱8۲) يراخبلا :هجرخأ (۲)

 .«...ریکلا ناكل :ظفلب امهنع هل يضر ةمثح يبآ نب لهسو «جیدخ نبا

 )51١١( ملسمو (۱۱۱6 ۰۸۰۵ ۰۷۳۳ ۰۷۳۲ 1۸۹ ۰۳۷۸) يراخبلا :هجرخأ امك (۳)

 ربك اذإف «هب َتْويَل مامالا لعُج امنإ» :اعوفرم هنع هللا يضر كلام نب سنا نع هل ظفللاو

 انبر :اولوقف هد نمل هللا عمس :لاق اذإو ءاوعفراف عفر اذإو ءاودجساف دجس اذإو ءاورّبكف

 .«نوعمآ ادوغق اولصف ادعاق یلص اذاو دما كلو



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۱:۸

 وأ ضفخ وأ يوجس وأ عوکر يف هيلع مدقتلاو «مامإلا هتقباسم امأو

 .ةالّصلل ٌلِطْبُم مارح كلذ ناف «عفر

 ةقباسملاو ةقفاوملا نع نّوهنْو «مهیاماب ءادتقالاب نومومأملا ُرَمُْيف
 .ريثكلا فلختلاو

 وأ ؛هنيمي نسع زوجيو «هفلخ اوفصي نأ لضفألاف ؛رثكاف نينثا اوناك ناف

 .هيبناج نع

 وأ لجرلا فلخ أخ ةأرملاو مامالا نيمي نع فصْی دحاولا لجرلاو

 بوجو ن لاح لاك کیف ءاسن اهعم ناک اذإ الإ ءاهدحو رال

 .ةفاصلا

 رذع ريغل فصلا فلخ وأ امالا فلخ حاولا لجُرلا فّقَو ناو

 .هتالص تلطب

 تالاقتنالا يف ریبکتلاب رّهجلا نِم ةمامالا دوصقم لیصحت مامالا یلعو

 مدقتلا يف نيمومأملا ةاعارم هیلعو رب ةءارقلا يف رهجلا نیو «عيمستلاو

 .مامتالا عم فیفختلاو هرخاتلاو

 امك اوْلص» :هلوق :-ثيدحلا اذه يف ىلوألا يهو- ةئلاثلا ةلمجلا
 يف كلذ َلَعَف امك «لغفلاو لوقلاب 4 هنم میلعت اذهو «يلصا ينومتيار

 ىنع اوذخ# :سانلل لوقیو كيمانملا ءادأب ٌموقي ناك ثيح محلا
 هب رمأیو هلوقیو «هلعفي ناك ام عيمج ىلع يتأت ةلمجلا هذهو «0”"2مككيمانم

 ىلإ موقی مث هةالْصلا طورش عیج ُدبعلا لمکتسی ناب كلذو ؛ةالصلا يف

 .نونامثلاو سداسلا ثيدحلا ؛(۳۸۳ ص) هجيرخت يتأي )١(



 ۱:۹ ( راربألا ب لق ةحهب )

 مث «(ريكأ هللا» :لوقیو «هبلقب ةنّيعملا ةالصلا ايوان ءةلبقلا لبقتسیو هتالص

 ٠ تاذوعتلاو تاحاتفتسالا عاونأ نِ ات ينلا نع تبث اب ذوعتيو «حتفتسي

 ةالص يف ةليوط ةروسو «ةحتافلا أرقي مث 6 ميحرلا نمحر لا هللا مس أر قيو
 مکری مث «تاولصلا ةّيقب ف كلذ نیبو ""برغلا ةالص ین ةريضفو ىرختلا

 دنعو «ةعکر لك يف هنم هِعفَر ينو «هعوکز يف ِهيَبكنم وذح هدي اعفار ارّيكم

 ةالّصلا يف - ؟ ی لوألا دهشتلا نم م ماق اذإو ماركا ةريبكت

 لامكلا لقأو ا ةرم E 582 ناحبس» :لوقيو ةيثالثلاو ةيعابرلا

 ا ناحبس» :لوق دوجسلا حيبست : كلذكو شکاف تارم ثالث

 كلو انبر .هدیح نمل هللا عمس) 5 اماه الئاق هّسار عفري مث

 :لوقي ال هنأ الإ ؛مومأملا كلذكو «*«هیف 6 ابّيط اريثك ادم ءدمحلا

 .نیمدقلا- ءاضعأ ةعبس ىلع دجسیو ربكي مث ""هدمح نمل هللا عمَس)

 .(۹۱-۹1ص) ينابلألا ةمالعلل # يلا ةالص ةفص» يف -رومأم ريغ- اهرظنا (۱)

 كلام :تباث نب دز يل لاق :لاق مكحلا نب ناورم نعف «ماودلا ىلع كلذ سیل (۲)

 .(۷۹6) يراخبلا هاور .«نییلوطلا ىلوطب أرقي ك ينلا تعمس دقو ؛راصقب برغم ا يف أر قت

 نيتروسلا لوطأب :يأ» :(۱۱۰ص» (ي د ةالص ةفص» يف ينابلألا ةمالعلا لاق

 ءاقافتا مالا امهو «ىلوط ةينثت :«نييلوطلا»و .«لوطأ» ثينأت :«ىلوط»و .نيتليوطلا

 ۱ .ها««يرابلا حتف» يف امك ؛حجرألا ىلع (ماعنألا)و

 تاذ ل يلا عم ُتیلص :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع (۷۷۲) ملسم هجرخأ امل (۳)
 :لاقف دجس مث... .(ميظعلا يبر ناحبس» :لوقي لعجف عكر مث :(ةفيذح لاق مث) .... ةليل

 .«...یلعالا يبر ناحبس»

 .كلام نب سنأ نع )56١( ملسمو «عفار نب ةعافر نع (۷۹۹) يراخبلا يف امك (:)

 -متت ال اهنإ ...» : هلوق مومعل ؛كلذ يف هرفنملاو مامإلا نأش مومأملا ناش لب (5)



 ١6 ) راربألا بولق ةجهب (

 ءاهيفاجيو ضرالا نم اهنكمُيو .-فنألا عم ةهبجلاو «نیفکلاو «نْيتبكرلاو

 اسلاج اشرتفم سلجيو ءارّبكم عفري مث .بلکلا طاسبنا هّيعارذ طسبي الو
 اتار تقلا لإ اهعباضأ ًاهجوم تينا هّلجر ًابصان يرسل هلجر یلع
 دعقیف كروتی نأ هل يغبني هنإف ؛ريخألا دهشتلا يف الإ شارتفا هلك اهُسولج

 برد :نیتدجسلا نب لوقیو هن نع یرسیلا هلجر جرخیو «ضرألا ىلع

 .ىوألاك ةيناثلا دجسي من ""«ينربجاو ؛ینفزراو «یندهاو :ىنمحراو ی رفغا

 .4...لجو زع هللا هرمآ امك ءوضولا غبسی یتح مکدحآ ةالص

 .«... امئاق يوتسيف هد نمل هللا عمس » :لوقی مث :[لاق نأ ىلإ]

 هارصتخ (470) هجام نباو «(۱۱۳۰) یتاسنلاو ءارصتخم (۸۵۸) دواد وبأ :هجرخأ

 مهريغو .(۲۱/۱-۲۲) مكاحلاو )١95(., دوراجلا نباو (۱۳۲۹) «ننسلا» يف يمرادلاو

 .هنع هللا يضر ةعافر ثیدح نم

 كلو انبر»و ««هدمح نمل هللا عمس»- نیرکذلا نيب عمجي نأ لصم لك ىلع بجيف
 يف نیرکذلاب لقي مل ناف ءاهنم ءيش يف ركذلا نع رتفي ال نأ ىلع ةينبم ةالصلا نأل»و ؛-«دمحلا

 .ركذلا نع ايلاخ نيلاحلا دحأ يقب «لادتعالاو عفرلا

 :هجرخأ] (دمحلا كل انبر :اولوقف هد نمل هللا عمس :لاق اذإو» : هلوق... امأو

 ... [(504) ملسمو ۷۹۲(۰) يراخبلا

 امنإو ««هدمح نمل هللا عمس» :لوق نم هوتملع دق ام عم «دمحلا كل انبر» :اولوق :هانعمف

 هيف ةنّسلا ناف هدمح نمل هللا عمسب 3 يللا رهج نوعمسي اوناك مهنأل ؛رکذلاب اذه صحخ

 نوملعي اوناكو «هنايب قبس امك ارس هب يتأي هنأل ؛«دمحما كل انبر» :هلوق نوعمسي الو «رهجلا
 يف نوقفاوي اوناكو ءاقلطم ل هب يسأتلا ةدعاق عم ؛«يلصأ ينومتيأر امك اولص» : هلوق

 هللاو هب اورمأف دما كل انبر» :نوفرعي الو «هب رمألا ىلإ جتي ملف ,«هدمح نمل هللا عمس»
 .(4۲۰ /۳) «عومجملا» يف يوونلا مالك نم.ها«ملعا

 )١( دمحأ :هجرخأ )١/  ۳۱۵دواد وبأو )805٠(« هجام نباو ۲۸۵ ۰۲۸6) يذمرتلاو =



 ١6١ ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱
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 (نيحورجملا» يف نابح نباو (۱۸۱مقر۱۹۰/۳) «طسوألا» يف رذنلا نباو ۸۹۸(۰)

 يف يدع نباو )5١15(. «ءاعدلا» يفو .(۲۵/۱۲) «ريبكلا» يف يناربطلاو .«(۲۳۲-۲۳۱/۲)

 يف يقهيبلاو «يهذلا هقفاوو هحّحصو (۲۷۱۰۲۱۲/۱) مكاحلاو ء(۲/۱٠٠۲) «لماكلا»

 (551/) «ةنكسلا حرش يف يوغبلاو ء(۷۸) «ريبكلا تاوعدلا» يفو .(۱۲۲/۲) «ىربكلا نتسلا»

 «تباث يسبأ نب بيبح نع «ءالعلا يب أ لماك قيرط نم مهلك -ةدايزو صقنو «ريخأتو ميدقتب-

 ًاعوفرم هب امهنع هللا يضر سابع نبا نع ءريبج نب ديعس نع

 نبا نع «تباث ي نیس EN ني ناك OIE دعو

 .هب سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع وأ سابع

 .هب سابع نبا نع «بیبح نع «لماک قيرط نم (۳۷۱/۱) هدنعو

 امأ ؛ءالعلا نب لماك فعضبو «تباث يبأ نب بيبح سيلدتب ثيدحلا دنس لأ :تلق

 ۱ :نیهجو نم عوفدم وهف بیبح سیلدت

 اغ وأ :لاق هجام نبا دنع امك «ثيدحتلاب رابخإلا :لوألا

 تباث يبأ نب بيبح تعمس :لاق ءالعلا يبأ لماك نع + «حیبص نب ليعامسإ انثدح :لاق

 .هب ريبج نب ديعس نع ثدحُي

 .نسح هدانسإ :تلق

 ۱ کو

 .هب سابع نبا نع .بیبح نع «لماک قيرط نم دمحأ يتياور يف ءاج ام :يناثلا هجولا

 نم لک -ةلمج- هنع هللا يضر سابع نبا نم بيبح عامس تبث دقو

 ۳ مماج»و (يمظعالا : :ت /۸۲ ص) هل «للعلا» ٤ امك «ينيدملا نب يلع -

 .(۱۵۸ص) 0

 (لادذتعالا نازيم»و ,(۲۵۹۲ مقر ۳۱۳ /۲) «ريبكلا خيراشلا» يف امك يراخبلا -

 = ۱ )۱/ ٤01)



 ١ ) راربألا ب ولق ةجهب (
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 ۳٤۸(. /۱) «بيذهتلا بیذهتا يف امك «ىلجعلا -

 ثعاوب نم كلذ ذإ !لوزنلا ال دانسإلا يف ولعلا بلط هبجعي ام رثكأ ام سلدلاو

 نم -ةلمج- هعامسو هئاقل توبث عم «ريبج نب ديعس نع بيبح ةياور يفف ؛هضارغأو سيلدتلا
 .-لوألا هجولا عم همامضناب ةصاخ- ديعس نم ثيدحلل هعامس يوقت ةنيرف :سابع نبا

 ثیداح لا ةلسلس» يف -هللا همحر- ينابلألا انخیش هرّرح ائلاث اهجو -انه- فیضا مث

 ءاملعلا ىش هلثم نآو .لیلقا :هنآ بیبح سیلدت نم حجارلا نأب (۱۳۲۳ /۷) «ةحیحصلا

 .«(هحیحصا يف ةنعنعم ثيداحأ نابح نبا هل جرخأ كلذل هنآو «ةحداق ةلع هيف نيبتي یتح هثیدح

 دنع هتنعنع نع رظنلا ضغي ام هلثمف» :(۱۲۲۲ /۷) «ةحيحصلا» يف -هللا همحر- لاقو

 يضتقب لقألا ىلع وأ تفلاخ وأ ذوذش وأ ةراكن نم هدر یعدتسی ًائيش هثیدح يف نأ رهظ اذإ الإ ؛ءاملعلا

 دق [ةميزخ نبا :ينعي] هخيشو نابح نبا نأ يف ببسلا وه اذه لعلو ؛هثیدح حيحصت دنع فقوتلا
 .ها«... ةنعنعلا ثيداحألا ضعب «امهیحیحصا يف هل اج رخآ

 -بيبح فصو يف- (۱۰۹ص) «راصمألا ءاملع ريهاشم» هباتک يف نابح نبا ةرابعو :تلق

 همحر- ينابلألا انخیش هحجر اب ةرعشم .ها«هیف سیلدت ىلع مهینقتمو نییفوکلا رابخ نم ناكا :هنأب

 !ملعأ ىلاعت هللاو ملا

 .نایفس نب بوقعیو «يلجعلاو «نیعم نبا هقثو دقف «ءالعلا نب لماکلا امأو

 بیذهت» :رظنا .سأب هب سيل :رخآ عضوم يف لاقو يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو

 .(ةهال /۳) «بيذهتلا

 اهتركنأ ءايشأ هتاياور ضعب يف تيأر» :(۲۱۰۳/۷) «لماكلا» يف يدع نبا لاقو

 .هأ(هب سأب ال نأ وجرأ اذه عمو «كلذ لجأ نم هتركذف

 عفريو ديناسألا بلقي نمم ناك» :لاقف (۸۹۷) «نیحورجما» يف نابح نبا هفعض نيح يف

 !«هرابخاب جاجتحالا لطب «هلاعفأ يف كلذ شحف املف «يردي ال ثيح نم ليسارملا

 5 .«ئطخي قودص» :هلوقب (0774) «بیرقتلا» يف رجح نبا ظفاحلا هلاح صخلو



 or « راربألا بولق ةجهب )

 «ضفخو عفر لك يف تم دا هیلغو مكر لک يف لعفی اذکمو

 تاولّصلاو «هلل تایحتلا» : :لوقيف دّهشتي مث جوعقو مايقو وجو عوکرو

 ىلعو انيلع مالسلا «هتاكربو هللا ةمحرو ينلا اهیآ كيلع مالّسلا تالا

 5 .هؤطخ نببت اذإ الإ هثيدح ىشمي طسو وهف ملا ءاش نإ- ثيدحلا نسح هلثمف

 .(۹16 ۵۷۹ /۷) «ةحیحصلا ثیداح الا ةلسلس» يف ينابلألا ةمالعلا

 اذه مهضعب یورو ...يلع نع يور اذكهو .بیرغ ثیدح اذه» :يذمرتلا لاقو

 .ها؛السرم ءالعلا يبأ لماک نع ثيدحلا

 يف هححصو (۸۵۰) «دواد يبآ ننس حیحص) يف ينابلألا ةمالعلا هنسح ثیدحاو

 .(۷ ۰) «هجام نبا ننس حیحص)

 «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا :هجرخآ دقف ها فوقوم يلع نع يذمرتلا هب هون ام امأو

 يميتلا نامیلس قیرط نم -(۱۱۸/۲) «راکفلا جئاتن» يف رجح نبا هقیرط نمو- (۱۲۲ /۲)

 ؛ينعفراو «ينم راو «يل رفغا بر :نیتدجسلا نيب لوقی ناك هنع هللا يضر ًايلع نأ ینغلب :لاق

 .«ینربجاو

 .لضعم وهف «هنع هللا يضر يلعو يميتلا نيب ب عاطقنالل ؛فیعض هدانسإ :تلق

 الإ نوقثوم لوألا لاجرو» :(۱۱۹/۲) «راکن الا جئاتن» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 .ايلعو نامیلس نيب ةطساولا

 لدب «يندهاو» :لاق هنأ الا يلع نع روعألا ثراحلا هاورو» :-هبقع- يقهيبلا لاقو

 .ها««ینعفراو)

 يف قازرلا دبعو ۰۱0۵ /۷) مألا» يف يعفاشلا :اذه ثراحلا قیرط نم هجرخآ :تلق ۱

 «ءاعدلا» يف يناربطلاو ۱4۸۲ مقر۱۹۰ /۳) «طسوألا» يف رذنلا نباو ۱۸۷ /۲) «فنصلا»

 ثراحلا لجال ؛فيعض دانسإب مهريغو (۱۱۸/۲) «راكفألا جئاتن» يف رجح نباو «(715)

 .(۳۳۱/۱) «بيذهتلا بيذهت» :رظنا .مهضعب همهتاو فيعض وهف «روعألا



 ١ ) راربالا ب ولق ةجهب )

 غ ادمح نا دهشاو ملا الا هلا ال نا دهسشا نالا هّلا دابع

 يّلصُيو «ةّيئالث وأ ةّيعابر تناك ْنِإ «موقي مث لوألا ُدهشتلا اذه «هلوسرو

 مهللا» :لاق مالّسلا هيلي يذلا ٍدهشتلا يف ناك إو ءاهدحو ةحتافلاب اهتم

 او یلع لس
 كن «ميهاربا لآ یلع تکراب امك دمح لآ یلعو لمع یلع كرابو دی

 یقلا باذع نیو بنهج باذع نم كب ذوعأ نإ مهللا» ؟)هدیج دیمح

 مث «بَحأ اب وعدیو " "«لاجدلا حیسلا ةنتف نیو «تاملاو ایحا ةنتف نیو

 هلغف نب ةالّصلا يف تینا نع دراولا عیمجف “درو امب هللا رکذیو مّلسي

 وهو «یلصا ينومتيأر امك اولص» :هلوق يف ٌلخاد هداشراو همیلعتو هِلْوَقو
 .ةَلالَذلا بّسَحب بابحتسا وأ ءيباجيإ رم هب زومأم

 :هل لیق ادق الو «الّهَج الو م طقسی ال ؛اهئازجا نم ناک امف

 .مايقلاكو «مالّسلاو ءريخألا دهشتلاو «قحتافلا ٍةءارقو «مارحإلا ةريبكتك ؛نکر

 0 .اهنع لادتعالاو دوجُسلاو .عوکرلو
 دهشتلاک ؛بجاو :هل لیق وهْسلا دوجس هربجیو ءارهس طقسب ناک امو

 ملسمو ۰0۷۳۸۱ ۰1۲1۵ ۰1۲۳۰ ۰۱۲۰۲ ۰۸۳۵ ۸۳۱) يراخبلا :هجرخآ (۱)

 .اعوفرم هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم (۵۵) (4۰۲)

 ظفللاو (1۸ ۰171) (4۰7) ملسمو ۱۳۵۷ ۰1۷۹۷ ۰۳۳۷۰) يراخبلا :هجرخآ (۲)

 .هنع هللا يضر ةرجع نب بعک ثیدح نم هل

 .هنع هللا يضر ةريره يبآ ثیدح نم (۱۲۸) (۵۸۸) ملسمو (۱۳۷۷) يراخبلا :هجرخآ (۳)

 .(ةالصلا دعب راكذألا :باب ءاهدعب امف ۲۰۰ /۱) يوونلل «راكذألا باتک» :رظنا (5)



 ١6 ( راربألا ب ولق ةجهب )

 نمل هللا محلا :لوقو «مارحإلا ة e هل سولجلاو لوألا

 :لوقو «لصم لک دما كلو انبرا :لوقو « )درفنلاو مامولل (هدمح

 ف ۳ «یلعالا ی ناحبساو عوکرلا لاين «میظعلا يبر ناحبس)

 .نیتدجسلا َنْيِب “يل رفغا بر» :لوقو دوجُسل

 حور اضوصتلاو اهنابحتسمو اهیالمکم نی هناف كلذ یوس امو

 ۱ رکذو ا ءاهيف بلقلا روضح وهو ءاهبلو ةالصلا

 عوشخلاو هلل ا عوضخاو ٍبوجسو عوكرو دوعقو مايق نی هلعفی امو: ءاعدو

 .هلل اهیف

 هال صلا يف و لوسرلا هنع ىهت ام ُبنجت :كلذ يف لخدب امتو

 متت ال ةالصلا ناف ءةرورض ريغل ةعباتتملا ٍةكرحلا ةرثکو مالکلاو .كحضلاك

 ىلإ عجرت يتلا اهتالطبم ءافتناو ااو .اهناکراو ءاهطورش دوجوب الإ

 .هوحنو مالكلاك ؛اهيف عونمم لغف وأ ,مزالب لالخإ ام :نْيرمأ
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 .(۱۹-۱۵۰ص) هقيلعت مدقت ام رظنا (۱)

 ۰۱۱46 ۰۱۰۸) یئاسنلاو (۸۷4) دواد وبأو 4۰۰ ۰۳۹۸ /۵) دمحأ :هاور ال (۲)

 (۱۲۲/۲) يقهيبلاو ۲۷۱/۱(۰) مکاحلاو «1۸6) ةميزخ نباو ۸۹۷(۰) هجام نباو ۶

 ناف . لوقی هعمسف ةليل تاذ 2 هللا لوسر عم یلص هنأ «هنع هللا ي ىضر نامیلا نب ةفيذح نع

 ال وقفا تل نقش تر دل

 .(۳۳۵) «لیلغلا ءاورإ» يف ينابلألا انخيش هحّحص

 .(۷۷۲) ملسم دنع ثيدحلا لصأو :تلق



 ( رارنألا ب ولق ةجهب ) ۱1

 :نورشعلاو ساسلا ثيدحلا

 : هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع

 ةريسم بعرلاب ترصن :يلبق ءايبنألا نم ٌدحأ نهی ل اسم تیطعا»

 ا وجه

 ةعافشلا ٌتیطعاو ؛يلبق راحل لحت مو ؛مئانغلا يل تّلحأو لصْیلف ةالّصل

 .(ةّماع سانلا ىلإ تب :ةصاخ هموق ىلإ ْثَعْبُي ينلا ناكو

 لع فتم
 ةلصتخ لكف مان عيج اهب قاف ةريثك لئاضفب 36 دمحم انين لضف

 انّيبنلف «حلاّصلا لمعلاو ءةحيحّصلا فراعلاو «ةعفانلا مولعلا ىلإ عجرت ٍةديمح

 لاق ماركلا ءايبنألا نايعأ هللا ٌركذ امل اذهو ؛اهلمكأو اهلضفأو اهالع اهنم

 ام وه :مهادهو «[٠۹:ماعنألا] 4دا راهن هللا ین نزلا تن ا

 .ةنطابلاو ةرهاظلا لئاضفلا نيم هیلع اوناک

 ان هللا صخ كلذلو ؛قلخلا ميمج قافو «هب ری ام يي مت دقو

 ىلع تداع ىتلا سا هذه :اهنم «ءايبنألا نم ٌدحأ اهيف هكراشي مل صئاصخب

 .(۳) (۵۲۱) ملسمو ۰۳۸ ۰۳۳۵) يراخبلا :هجرخآ (۱)



 ۱۷ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 .عفنو کریو ريخ لکب هم

 نر ابر و اذدر ره اس ب هاب
 ام هع ی ناك شف ها نما همان هل رسوةب هللا رعي املا

 ادعا بوق يف یقل حر هللا دارأاذإو «هنم ٌبوعرم اف ؛لقأف رهش
 املا رخ شن انب بغل رنک نذلا بولت يف يس :ىلاعت لاق .بعرلا

 ف نی نینمزلا بولق يف یفلار 0۱۱ :نارمع لآ] نط وب لري حل

 َدَعَو ىلاعت هللاف ءرصنلا بابسآ مظعأ وه ام ةنينأمّطلاو ءةنيكسلاو تاشو

 عامتجالاک ءاهيلإ مهدشرآ بابساب مهنيعي نو «ميظعلا رصنلاب هّتمأو انين

 كلذ رمغ لإ ةوقلا نم م عاطتسم لکب ءادعألل دادعتسالاو ريّصلاو «فالتئالاو

 امك «ىلاعتو كرابت لعف دقو رصنلا اذهب مهدعاسو «ةميكحلا تاداشرإلا نم

 2 تار تا رلا تاغ همه نیاز الك انكر لاح وفا رره ىف

 .مهريغل متي ملام تقو عرسأ يف ميظعلا ٌرعلاو رصنلا نی مهل ع ,نيحلاّصلا

 كلذ ققحو ارو اد اک ضرألا يل تلعجو» :هل وق : ةيناثلا

 .«هروهطو هدجسم هدنعف ةالصلا ىتمأ نم ادحا تكردأ امنيأف» :هلوقب

 صن ام الإ ءانثتسا ريغ نِم اهيف ىَلَصُي دجسم ضرألا عاقب عيمجف
 ؟)ماحاو قربقلا يف ةالصلا نع يهتلا تبث دقو «هنم عنلل ىلع ٌعراشلا

 «نسح دانسإب هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ ثيدح نم (۲۸/۵) دمحأ :هجرخأ )١(

 مقرب هيف اهرظنا «ةريثكلا هدهاوشل (۱۵۲) «ليلغلا ءاورإ» يف ينابلألا انخيش هححص ثيدحلاو

(۲۸۵). 

 = .«ماّمحاو ةربقلا الإ دجسم اهلك ضرألا» :# لاق :لاق يردخلا ديعس يبآ ثیدحم (۲)



 ( راربألا بولق ةجهب ) 0۸

 ةا ل سلا و هيوسيفلا عضوملا كلذكو «'''لبإلا ناطعأو

 .هتعقبو هبوثو يلصلا ندبل

 میمجب مُشیتلا ىلإ لودُعلا هلف هلامعتسا هّرض وأ ءالا مدُع نم كلذکو

 وه امك «هريغ وأ رابغ هل يذلا بارتلا ءاوس ءضرألا هجو ىلع َدَعاصت ام

 رک اوس بلع ادیص اوین اا ا اذه حیرص

 ضرالا نیت مر :دیعصلا ناف [ 7 :ةدئاملا ] نت ڪو

 اهنازجا مو

 .ءاملا ةراهط بانم بوني نیدیلاو هجولا ىلع َمُميِتلا نأ ىلع لدیو
 330 اع فلا نقر .فحصلا سمو «فاوطلاو «ةالصلا نم هب لعفیو

 لديف «هلامعتسا رذعت دنع ءاملا بانم بارتلا بانآ خراشلاو ؛ءاملا ةراهطب

 جورخب هممیت لطبی مل هژوضو ضقتنی لو بارتلاب رّهطت اذإ هنأ ىلع كلذ

 .ءاملا ةراهطك َضْرَفلا حابتسا لفنلل َمّميِتلا یون اذإ هنأو «هلوخدب الو تقولا

 هجام نسباو (۳۱۷) يذمرتلاو )٤۹۲(« دواد وبأو ,.(97 487 /۳) دمحأ :هجرخأ

 .حيحص دنسب (۳/۲-8۳۵) يقهيبلاو .(۲۵۱/۱) مكاحلاو ۷ 0)

 .(۳۲۰/۱) «لیلغلا ءاورإ» يف ينابلألا ةمالعلا هححصو

 ناطعا يف اولصت الو «منغلا ص ضبارم يف اولص» : لاق :لاق ةريره يبأ ثيدحل )١(

 .؟لبإلا

 )۷٦۸(« هجام نباو «(حیحص نسح ثيدح» :لاقو )۳٤۸( يذمرتلا :هجرخأ

 نابح نباو «(5774 مقر۳۸۶ /۱) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو «(۱۳۹۱) يمرادلاو

(YT ۰۱۳۸۶( 

 .(۱۳۹) «هجام نبا ننس حیحصا 2 ينابلألا ثّدحلا هححصو



 ١4 ( راربألا ب ولق ةجهب )

 .رذعتلا ةلاح يف ماكحألا لک يف ءال مکخ ُهمكُح ناو

 هتما رکل یو «يلبق دح ال لحت مو «مئانغلا يل تلحأو» :هلوق :ةعلاشلا

 نی صفن ؛ لو مش اهلحأف .مهصالخإ لامکو .مهلضفو هتمأ ةما رکو «هبر ىلع

 .«تاريخلا ةرثكو ارو ا هنف اهنا ارا مهداهج رجأ

 :46 لاق اذضو ؛هدع نكمُي ال :يش اینُدلاو نيّدلا رومأ ىلع ةناعتسالاو

 ليلق مهداهج ناف ؛ممألا نم انلبق نم امآ ؛"«یحر لظ تحت يقزر لیجوا

 هتمحر نيف ءصالخإلاو نایالا ةوقب ةّمألا هذه نود مهو تمالا هذهل ةبسنلاب

 .مّلعأ هللاو مهصالخإب لی الثل ؛مئانغلا نم مهعنم هنأ مهب

 رذتعي قلا یمظعلا ةعافشلا يهو «(ةعافشلا تیطعاو» :هلوق :ةعبارلا

 ىلا يف هللا هعَّفشيف دمحم مهئاخ اهلل بدی ءلسُرلا ٌرابك اهنع
 لهأو نورجالاو نولّوألا هيف هذمحي يذلا دومحا ماقملا هل لصحیو

 لاو فوألا ا الا ند ني هم لانتو .ضرأالاو تاوامسلا
 "| کل» :كي لاق دقو «یلاعت هللا هعفشيف ةصاخ ةعافش مهل عفشيو 26

 ءاش نإ- ةلئان يهف «ىتمأل ةعافش يتوعد تاّبخ دقو هاهلجعت دق ةوعد ين

 نب دبعو (۷/6) ؟فنصلا» يف ةبيش يبأ ناو ۰٩۲ ۰۰ /۲) دمحأ :هجرخآ (۱)

 «مجعلا» يف يبارعألا نباو ۲۳۱) «راثلا لکشم» يف يواحطلاو ء(۸٤۸) «بختنملا» يف ديمح

 يف يورهاو (۷77) «هقفتلاو هیقفلا» يف بیطخلاو «(هبیترت-۸6۳) «هدئاوف» يف مامتو (۷)

 .رمع نبا ثيدح نم ۵۱٩( /۱۵) «ءالبنلا مالعآ ريس» يف يهذلاو 4۷1(۰) «مالکلا مذ»

 .(حامرلا يف ليق ام ؛(۸۸) باب :ربسلاو داهجلا باتک) «هحيحص» يف يراخبلا هقلع و

 يف ينابلألاو .«(۱۵۹۳) «رافسألا لمح نع ىنغملا» يف يقارعلا ظفاحلا هححص ثيدحلاو

 .(۱۰۹/۵-۱۱۰) «ليلغلا ءاورإ» :رظنا .(۲۸۳۱) «عماجلا حیحص)



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۹۰

 نم :یعافشب سانلا دعسا» :لاقو «)«انیش لاب رشب ال تام نم تلا
 ۰ و نم اصلاخ شا لإ هل ال :لاق

 هموق ىلإ ثعبی) ءایبنالا سنج : يأ «ىنلا ناكو» :هلوق :ةسماخلا

 اهیعسو اهمومعو هتعيرش لامكل كلذو .«ةماع سانلا ىلإ تثعبو ةصاحخ

 متیالو ناکمو نامز لكل ةحلاص ناو ءقّلطلا حالّصلا ىلع اهلامتشاو
 ا لطم ا رشبل تن دقو ءاهب الإ الملا

 مهيد مه َحَّلَص امك مان مه
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 ةريره يبأ ثيدح نم (۱۹۹۰۱۹۸) ملسمو ۷٤۷٤(« 2570 5) يراخبلا هجرخأ )١(

 ينإو هتوعد يبن لك لجعتف ةباجتسم ةوعد ين لكل» :-يناثلا عضوملا يف ملسم دنع هظفلو-

 كرشي ال ىتمأ نم تام نم -هللا ءاش نإ- ةلئان يهف «ةمايقلا موي یتمال ةعافش يتوعد تابتخا

 .«اتیش هللاب

 .هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم (۲۰۰) ملسمو «(77700) يراخبلا :هجرخأو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم 0 )۰۹٩ يراخبلا هجرخأ (۲)



 ١1١ ۱ ( راربالا ب ولق ةحهب )

 :نورشعلاو عباسلا ثيدحلا

 لِي انلوسر ایاصو نه

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 يتعکرو ءرهش لك نِم مايأ ةثالث مايص :ثالثب 5 يليلخ يناصوأ»

 .«مانأ نأ لبق رتوآ نأو .یحضلا
 اغ قف

 .مايصلاو ةالصلا لفاون دكآ نم .ثالثلا اياصولا هذهف

 ۳ ةنسلا مايص لی هنأ رو هْنإف :رهش لک نم مايأ ةئالث مایص امآ

 هلك رهشلا مایص لدعی زهش لک نم ثالثلا مایصو و ا نال

 الدب «دقرأ» :هدنعو (۸) (۷۲۱) ملسمو «(۱۹۸۱ ۰۱۱۷۸) يراخبلا :هجرخأ (۱)

 .«مانأ» نم

 ثيدح نم هل ظفللاو (۱۸۷) (۱۱۵۹) ملسمو ۱۹۷۹(۰) يراخبلا :هجرخآ ال (۲)

 !ورمع نب هللا دبع اي» : هللا لوسر يل لاق :لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع
 نم ماص ال .تکهنو «نيعلا هل تمجه كلذ تلعف اذإ كنإو «ليللا موقتو ءرهدلا موصتل كنإ

 .«...هلک رهشلا موص رهشلا نم مايأ ةثالث موص .دبألا ماص



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۹

 .بلاغ اهیف لا بناجو هتنوهلاو رسا یلع هام يرعب
 الو ناسنالا ىلع قشي ال «هیلع هللا هرّسي نم ىلع ٌريسي لمعلا اذهو

 نأل ؛میظعلا لضفلا اذه هيفف كلذ عمو .هتاّمهم نم ءيشب مایقلا هعنمي

 .كلذک سيل ام لضفآ ناك .دبعلل عفنأو ٌبرلل عوطآ ناك املك لمعلا

 هةفرع موي مایصو « "لاوش نِم ةتيم صیصخت ىلع ثحلا تبث دقو

 ." سیما نا مرحلا نی م رشاعلاو عساتلاو

 نالا ثیداحالا ترثاکت دق هناف :*یحضلا :الص اماو
 .ناسنالا اهب ۳ بغی نآ وأ «اهتموادم بابحتسا يف ءاملعلا فلتخاو ؛اهلضف

 نأ :هنع هللا يضر يراصنالا بويأ يبآ نع (۲۰) (۱۱۰4) ملسم هجرخآ ال (۱)

 .«رهدلا مایصک ناك لاوش نم اتس هعبتآ مث ناضمر ماص نم» :لاق ل هللا لوسر

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةداتق يبآ نع (۱۹7) (۱۱۲) ملسم هجرخآ ال (۲)

 مایصو .هدعب يتلا ةنّسلاو «هلبق ىتلا ةنسلا رفکی نأ هللا ىلع بستحأ ةفرع موي مایص ...» :

 .«هلبق ىتلا ةنسلا رفکی نأ هللا ىلع بستحأ ءاروشاع موي

 لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع (۱۳6) (۱۱۳6) -اضیا- هجرخأ الو

 .«عساتلا نموصأل لباق ىلإ تيقب نئل» : هللا

 «هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدحا :لاقو (۷۵) يذمرتلا :هجرخأ امل (۳)

 يضر ةشئاع نع (۱۷۳۹) هجام ¿ نباو ؛(1776) هل «ىربكلا ننسلا» ينو «(۱۳۵۹) يئاسنلاو

 .«سیمحطاو نينثالا موص یرحتی ب يلا ناک» :تلاق اهنع هللا

 .(۱ع۲۵) «هجام نبا نئس حيحص» يف ينابلألا ةمالعلا هحّحص ثيدحلاو

 .يرطقملا ليقعل «ىحضلا ةالص يف ءاج امب ىرولا ريصبت» :ةلاسر كلذل رظني (6)

 نأ كلو ۱۵۲(۰ص) «طيحملا سوماقلا» يف امك ءاموي عدتو أموي ذخأت ام :يأ (0)

 .(577ص) «حاحّصلا راتخم» يف امك «مويو موي :لوقت



 ۱۳ ( راربألا ب ولق ةحهب )

 هل نّمِل الإ «هریغو ثيدحلا اذهل اهیلع ةموادلا بحتست هنأ :حيحّصلاو

 .سأب الف انايحأ اهکرت اذإف «ليللا ةالص نم ةداع

 ةئمثالث موي لك يمدآ لك ىلع حبصي هنإ» :5 هللا لوسر ربخأ دقو

 ةريبكت لكو «ةقّدص ٍةديمحت لکو ةفّدص ةحيبست لكف «ةقَدص نوتسو

 كلذ نم ٌیزجیو .ةقذص رکللا نع نو ةفدض فورعلاب ماو «ةفدض

 .""«یحضلا نی امهعكري ناتعکر

 نم اهتقوو ات اهرثکآو «ناتعکر یحضلا ةالص لقأ :ءاملغلا لاق

 حبصيا :هظفلو «هنع هللا يضر يرافغلا رذ يبأ ثيدح نم (۷۲۰) ملسم هجرخأ (۱)

 ةليلهت لكو «ةقدص ةديمحت لكو «ةقدص ةحيبست لكف ةقدص مكدحأ نم ىمالس لك ىلع

 .ثيدحلا رخآ ىلإ «ةقدص ةريبكت لكو .ةقدص

 ىلص نم :اعوفرم هنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثيدح -نامث نم رثكأ يف- ىورُي (۲)

 !اتس یّلص نمو «نيدباعلا نم بتك ؛ًاعبرأ یلص نمو نیلفاغلا نم بتكي مل ؛نيتعكر ىحضلا

 تب هل هللا ىنب ؛ ةرشع يتنث یلص نمو «نيتناقلا نم هللا هبتك ؛ًاينامث یّلص نمو «موبلا كلذ يفك

 نم دحأ ىلع هللا نم امو «ةقدصو هدابع ىلع هب نمی نم هلل الإ ةليلو موي نم امو «ةنجلا يف

 .«هركذ همهلي نأ نم لضفأ هدابع

 ذإ -يمشيهلل (۲۳۷/۲) «دئاوزلا عمجم» يف امك- «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ

 .نابح نباو نيعم نبا هقثو ؛يعمزلا بوقعي نب ىسوم هيفو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور» :لوقي

 .ها«تاقث هلاجر ةيقبو «هريغو ىنيدملا نبا هفعضو

 .«ظفحلا ءيس قودص» :(۷۰۷۵) «بيرقتلا» يف ظفاحلا هنع لاق :تلق

 «بيهرتلاو بيغرتلا فیعضا يف هفيعضت ىلإ -هللا هحر- ينابلألا ثّدحما ىهتنا دقو

 ناك امدعب ؛(٠4 5مقر) رذ يبأ ثيدح نم هدهاش فعض امك (ه۱6۲۱ ماع .ط /4۰۵)

 .-(ه۱۰۹ ماع .ط ٦۷۲/ ۰1۷۱) «بيهرتلاو بيغرتلا حیحصا يف امك- امهنيسحت ىلع



  ( 1٤راربألا ب ولق ةجهب (
 ےل د

 ."لاورلا ليبق ىلإ حمر يق سما عافترا

 هيلع موادو ب هللا ا ت ا ا ا

 .ًارفسو ارضح

 وأ مست وأ «عبس وأ سس وأ «ثالثب ءاش ْنإو «ةدحاو ةعكر

 لك نم ملسی ناو هلحاو مالسب اهدرسي نأ هلو ؛ةعكر [ة]رشع ىدحإ
 و

 لضفألاو  "رجفلا عولط ىلإ ةرخآلا ءاشعلا ةالص نم رتّولا تقوو

 رصقا مث «حبصلا ةالص لص» :# لاق :لاق هنع هللا يضر ةسبع نب ورمع ثيدحل (۱)

 اه دجسی ذتنیحو «ناطيش ينرق نيب ام علطت اهناف «عفترت یتح سمّشلا علطت یتح ةالّصلا نع
 نع رصقا مث «حمرلاب لظلا لقتسی یتح ةروضحم ةدوهشم ةالصلا ناف لص مث «رافكلا

 .(۸۳۲) ملسم هجرخآ .«...منهج رجست ذئنيح ناف ؛ةالصلا

 صضمرت نيح نیباوأالا ةالص» :# هلوقل ؛سمّشلا دتشت نيح اهئادأ تاقوآ لضفأو

 .هنع هللا يضر مقرأ نب دیز ثيدح نم (۷۹۸) ملسم هجرخآ .«لاصفلا

 ۸۳-۰۹۸ ص) ينابلألا ةمالعلل «حیوارتلا ةالص» :يف اهلیصفتو كلذ ةلدأ رظنا (۲)

 لومزاب رمع نب دمحم خیشلل (عوطتلا ةيغباو ۲۷-۳۰ ۰۲۲ ص) هل «ناضمر مایقاو

 .(51-:”ص)

 ؛رتولا يهو «ةالص مكداز هللا نإ) :لاق لک ينلا نأ «يرافغلا ةرصب يبأ نع )۳(

 يف يواحطلاو ۳۹۷ ء۷ /5) دمحأ :هجرخآ .ارجفلا ةالص ىلإ ءاشعلا ةالص نيب اميف اهولصف

 .(۲۷۹/۲) «ريبكلا» يف يناربطلاو ۲۹۹(۰مقر ٤۳۰ ) «راثالا يناعم حرش»

 ءاورإ»و ۱۰۸(۰) «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلالا ثّدحملا هححصو

 .(۱۵۸/۲) «ليلغلا



 ۱۹6 ( راربألا ب ولق ةجهب )

 .ثیدحما اذه يف امك '''هلّوأ رتوآ الاو ءٌهَرِخآ ٌموقي نأ عمط نّمِل لیللا رخآ
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 كلذو .ةدوهشم ليللا رخآ ةالص نإف «لیللا رخآ رتويلف .هرخآ موقي نأ عمط نمو .هلوأ

 .(۱۱۲) (۷۰۵۵) ملسم هجرخأ .«لضفأ



 بقا ١11

 :نورشعلاو ْنِماَثلا ثيدحلا

 ةتابعلا يف تاصتقالاو . نيدلا رسي

 : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 اوبراقو اوددسف .هبلغ الإ دحأ نیدلا داشن نلو رسل نيدلا نإ

 .«ةحلدلا نم ءىشو تحورلاو ةودغلاب |ونیعتساو ءاورشبأو

e 

 ."”«اوغّلبت ذصَقلا دصقلاو» :ظفل ينو

 لوصألاو «ةعفانلا اياصولاو «ريخلل هعّمجأو «ثيدحلا اذه مظعأ ام

 ا

 :يأ (ًرسي نيّدلا نإ :لاقف سبکلا لصألا اذه هلّوأ يف و5 سسأ دقف

 .هکورتو هلاعفآ قو .هلامعأو هقالخأو هیئاقع يف لهسم رسیم

 هلسژو هبتکو ؛هّتكئالمو لاب ناميإلا ىلإ عجرت يتلا هدئاقع ناف
 اه رشمطت ىتلا ةحيحصلا ئاقعلا یه ؛هرشو هريخ رّدَقلاو رخآلا مویلاو

 )١( ملسم دنع هنمو ظفللا اذهب هدارفآ نم وهو (۳۹) يراخبلا هجرخآ )۲۸۱۲(

 ! هبنتف هبقاب نود .«اورشبآو اوددسو اوبراق» ۹169

 .(۳۲۱ص) یتأیو (187۳) يراخبلا هجرخآ (۲)



 ۱۷ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 .بولطم لضفأو فیاغ لجأ ىلإ اهیدتقم لصوتو تولقلا

 نیا حالص اهب «لامعألا حلصاو «قالخألا لمکا هلامعأو هقالخاو

 .هلك حالصلا توفي اهتاوفبو ؛ةرخآلاو ایندلاو

 قشت ال اهیلع ارداق هّسفن یری فلکم لک «ةلّهسم ةرّسيم اهلك يهو

 او ياسا ن ق ایا هاش یر ان فلك از وعلم

 .ءيش لهسأ هضئارفو ةميقتسملا

 يف تارم سمح ةليلو موي لک رّرکتت اهنإف :سمخلا تاولّصلا امأ

 عامتجالاو ةعامحلا باجاب اھت ريبخلا فيطللا 27 هاط ةبسانم تاقوأ

 اا ت و ااف فالكاو تاطّشلا نم تادابعلا يف عامتجالا ّنإف ؛اه

 نیژملل بجوي ام لجآلاو لجاعلا هللا باوئو «ناميإلا حالصو نيّدلا ريخ

 .اهنع مهل ین ال ذإ ؛دابعلا ىلع اهل هضْرف ىلع هللا دمحيو اهیلختسی نآ

 اغاو «یوکژ باصن هدنع سیل ربقف یلع یک ال اهناف ةةاك ذل امآو

 .مهقالخأو ماومأل ةيمنتو مهمالساو مهنیدل اميمتت ءاينغألا ىلع بجت

 ةاساومو «تائيسلا نم مهل اريهطتو .مهلاومأ نعو «مهنع تافآلل ًاعفدو

 لإ ةبسنلاب ادج يب ءزج كلذ عم يهو ؛ةّيلكلا مهياصمل امایقو .مهجيواحن

 .قزّرلاو لاملا نم هللا مهاطغأ ام

 -حاکنو بارشو ماعط نیس ةيلصألا مهِتاوهش هيف نوکرتیف ؛مهلک نوملسنا

 .مهناميإو مهنید میمتت هیاسحاو هلضف نم كلذ نع هللا مهضوعیو «راهنلا يف

 مایصلا ىلع هبتر ام كلذ رغو «ميمعلا هربو «ميظعلا هرجآو مهلامک ةدايزو



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۸

 تاريخلا لعف ىلإ مجرت ىتلا یوقتلا لوصح اببس نوکیو ریثکلا ريخلا نم

 .تاركنملا كرتو ءاهّلك

 هةدحاو ةرم رُمْعلا ينو «عیطتسلا ىلع الإ هضرفي مل هللا ناف :جحلا امأو

 انلّصف دقو «هدادعت نكي ال ام ٍةّيويندلاو ٍةّينيَذلا ةريثكلا عفانملا نم هيفو

 :جحلا] د منا اودهشيل# :ىلاعت لاق ؟رخآ لحم يف هعفانمو جحلا حلاصم

[Y۸ةيويندو ةينيد : يأ . 

 ةعجارلا ٍةلوهسلا ةياغ يف يه يتلا مالسإلا عئارش ةيقب كلذ دعب مث

 هللا دیر :یلاعت لاق «ةرّسيم اهیسفن يف يهف «هدابع قحو هللا قح ءادأل

Eضرع اذإ كلذ عمو »1۸0 :ةرقبلا] رسا مک در لو  

 ,[تافیفتلا] نم كلذ ىلع بر هامهریغوآ رس را ضّرَم نضراع دبعلل

 .فورعم وه ام اهتئیهو اهتافص وأ تابجاولا ضعب طوقسو

 ةليللاو مویلا يف دابعلا ىلع ةفظولا لامعألا ىلإ دبعلا رظن اذإ مث

 یادش نا ةارآوءاهروغو تر میم والسر ويضر نب تا

 هل عام الو «هیلع قاش ريغ كلذ یار رام مهيامإو قلا لمكأب هی

 قحو ملا قح :اهلک قوقحا ءادا نم هعم نکمتی لب ءهاينُد حلاصم نع

 قفرب ناسنالا ىلع رمل نم لک دو باحصالاو لذألا قحو سفللا

 ا الو كلي ینلا هب یفتکا اب فتکی ملف هيسفن ىلع دّدش نم امأو تلوهسو

 :هبلغي نیل نف :تادابعلا يف لغوأو ءالغ لب «هيلإ مهدشرأو ِةّمألل هملَع

 ةاكزلاو «ةالصلا دئاوفل نایب ديزم هيفو «((5 ١ -77) «ةرضانلا ضایرلا» هباتك يف امك )١(

 .ححلاو «موصلاو ؛ةقدصلاو



 ۱۹۹ ( راربألا بولق ةحهب )

 «هبلغ الا ذحأ نیدلا داشي نلو» :لاق اذغو ؛عاطقنالاو زجعلا هرمآ رخاو

 مجزو رسحتساو «نيدلا هبلغ لصتقی و لغو ةدشب نيدلا اذه مواق نمف

 دصقلا دصقلاو» :لاقف «هيلع تو كلاب طي قا اذضو ؛یرقهفلا

 .(!وغلبت

 مدعو «ريخلاب ةراشبلاب سوفنلا ةيوقتو تبّراقلاو ديدستلاب هلو یصو مل

 دلا لمعلا لمعْیو «دیدُسلا لوقلا ْناسنالا لوقی نأ :دیدستلاف ,سایل
 ناف ؛هجو لک نی هلاعفآو هلاوقآ يف ةباصولا وهو ةبشرلا قیرطلا كلن

 مل نّمف «ضّرَعلا براقيلو «عاطتسا ام هللا قتيلف ِهْجَو لك نِم َدادّسسلا كردي

CS SEهم لیفت هلک لسلا نع  
 .هعیطتسپ ام

 ی @ وی

 ام هللا تافل Ee اف EB عفان لصا اذه نم ذخڙُيو

 ام هنم اوتأف رْمأب مکترمآ اذإ» :ي هلوقو ([۱۲ :نباغتلا] 6هتلطتسا

 .رصحتت ال لصألا اذه یلع لا لئاسلاو «متعطتسا

 (اورفنت الو ءاورشبو ءاورّسعت الو ءاورّسي» :رخآ ثيدح يفو

 «مفنل ةياغ يف يهو E TES متخ من

 تاقوألا هدهو ألا نم ءیشو ةحورلاو ةودغلاب اونیعتساوا :لاقف

 ا

 اذإ» :امهيفو ,ةريره يبأ ثيدح نم (۱۳۲۷) ملسمو «(۷۲۸۸) يراخبلا :هجرخأ )١(

 .(۳ ۵۵ ص) يتأيو ؛۲۶ يشب مکترمآ

 يناثلا عضولملا فو .هبفو (۸) (۱۷۳۹) ملسمو 0۱۲۵ ۰1۹) یراخبلا :هجرخآ ()

 .هنع هّلا یضر كلام نب سنآ ثیدح نم اورا نم الدب «اونکس» :یراخبلا دنع



 (« راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۷۰

 رافس الا يف ةديعبلاو ةبيرقلا تافاسلا عطقل ديحولا ببسلا اهنآ امك ةثالثلا

 يهف ةلوهسو ٍةحارب هّلوصوو «هتلحار ةحارو «رفاسلا ةحار عم «ةّيسحلا

 ىلإ ریسلاو «ميقتسملا طارّصلا كولسو «يورخألا رسا عطقل ذیحولا ببسلا
 ةح اصلا لايعألاو ریضلاب اهلغشو هسفن لماعلا ذخا یتمف «الیح ارس هل

 ری تست نا هم سا فا هه

 رفوأو ظح لمکا تاغاصلا تایقابلا نیو رضا نی هل فح - لیلا

 عم نینأمطو ٍةحار يف حاجنلا هل متو القلاو ژوفلاو ةداعّسسلا لانو يبيصن

 در ىلع ر یر اه

 هدابعل هبّصن ذٍا ؛ةْيدبألا ةداعْسلا ةدام وه یذلا نيذلا اذهب هدابعب هل

NESهو لك ني ةيلغ ناعاو اس شه  

 .قئاوعلاو عطاوقلا نی مهّظِفَحو «نیلیاعلاب فّطلو

 دعاوق هع میظعلا ثيدحلا هم دعوي هنأ اذيز ل

 .مومعلا هجو ىلع ةعيرشلل لماشلا ٌريسيتلا :ىلوألا ةدعاقلا

 .اهلوصح تقو َريسيتلا بلجت ةقشملا :ةيناثلا ةدعاقلا

 .متغطتسا ام هنم اوتأف رْمَأِب مکترمآ اذإ :ٌةثلاثلا ةدعاقلا

 باوشلاو را مهزیشبتو ؛لامعألا لهأ طيشنت :ةعبارلا ةدعاقلا

 .لامعألا ىلع بترل

 یتلا هللا ىلإ كولّسملاو ریملا ِةّيفيك يف ةعماجلا ةّيصولا :ٌةسماخلا ٌةدعاقلا

 .ٌءيش اهنع ينعي الو ؛ءيش لك نع ينغت
 .اهعِفاونو ٍمِلَكلا عماوج يتوأ نَم ىلع همالسو هللا تاولصف



 ۱۷۱ ( رارملا ب ولق ةجهب )

 :نورشعلاو عیماتلا ثيدحلا

 :يو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .«تس ملسلا ىلع ملسلا قح»

 ؟هللا لوسر اي نه امو :لیق

 حصناف كحصنتسا اذإو «هبجاف كاعد اذإو هيلع مّلسف هتيقل اذإ» :لاق

 .«هعبتاف تام اذإو هدعف ضرَم اذإو «ةتمشف هللا دمحف سطع اذإو هل

001 

 ؛ىلوأ اهريغب همايق ناك نيملسملا نح يف اهب ماق نم ةتّسلا قوقحا هذه

 رجالاو «ريثكلا ريخلا اهيف ىتلا قوقحلاو تابجاولا هذه ءادأ هل لصخو

 .هللا نم ميظعلا

 بجوت تلا ةبحملل ُببس مالسلا ناف ؛«هیلع مّلسف هتيقل اذإ» :ىلوألا

 .«هتمشف» نم الدب «هتمسف» :هيفو (۵) (۲۱۲۲) ملسم هجرخأ (۱)

 :ظفلب ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم )٤( (5177) ملسمو :(1740) يراخبلا :جرخأو

 هةوعدلا ةباجإو «زئانجلا عابتاو «ضيرملا ةدابعو «مالسلا در :سخ ملسلا ىلع ملسلا قح»
 .(«سطاعلا تيمشتو



 ( راربألا ب هلق ةحهب ) ۱۷۲

 ال هديب يسفن يذلاو» لو لاق امك «ةنجلا لوخد بجوي يذلا ناميإلا

 اذإ ءيش ىلع مکلدآ الف ذأ ءاوباحت ىتح اونمؤت الو ءاونمؤت ىتح ةنجلا اولخدت

 ناف یالسالا نساحم نم مالّسلاو .'' "«مکنیب مالسلا اوشفآ ؟ متبباحت هومتلعف

 ةكربلاو ةمحرلابو ءرورشلا نم ةمالّسلاب رخآلل وعدي نییقالتلا نم دحاو لک

 بجوی ام ةبسانملا ِةّيحتلا ظافلأو ةشاشبلا نم كلذ یو ءريخ لكل ةبلاجلا

 أ وأ اهلثمب ةّيحتلا در هيلع ملسلا ىلعو ملسملل ّقح ُمالّسلاف

 .مالّسلاب مهد نم سانلا ٌريخو ءاهنم

 ربجاف ؛بارشو مانعط ةوعدل كاعد : يأ (هبجأف كاعد اذإ) : ةيناثلا

 نوكي نأ الإ كلذل هبجأو ةوعدلاب كمرکأو كيلإ لدآ يذلا كيخأ رطاخ

 .رذع كل

 لمع يف كراشتسا اذإ :يأ «هل حّصناف كحّصنتسا اذإو» :هلوق :ةئلاثلا
 .كسفنل هبحت اب هل حصناف ؟ال مأ هلمعي له :لامعألا نم

 ارش ناک ناو هلغف یلع جر لک نع ًاعفان لمعلا تاك نإ
 نيب نزاوو كلذ هل حرشاف ررضو عفن ىلع یوتحا ناو «هنم هرذخف

 جوزتلا وأ هجیوزت وأ سانلا نم ٍدحأ ةلماعم ىلع كّرَواش اذإ كلذکو

 لایاو «كيفنل هلیعت ام يارلا نم هل نوعا و .كتحیصن نفعل لذباف هنم

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم (44) (۵6) ملسم هجرخآ (۱)



 ۱۷ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 رت دقو "مهنم سيلف نیملسلا شغ نّمف .كلذ نم ءيش يف هشغت نآ

 ةحيضلا جاو

 سو كح ا ادا کاش اهو الم جاو فيضتلا هاهو

 حرش مدقت دقو ؛دكأتت ىتلا ةلاحلا عز هدّيق اذهلو ؛عفانلا ّيأرلا كنم

 .مالكلا ةداعا نع ىنغَي اب ""«ةحیصنلا نيّدلا» ثيدحلا

 ةمعن ساطعلا نأ كلذو «هتمشف هللا دمحف سطع اذإو» :هلوق :ةعبارلا

 اذفتم اه هللا رّسي «ناسنالا ندب ءازجأ يف ةنقتحلا حيرلا هذه جورخل ؛هللا نی

 عرشو «ةمعنلا هذه ىلع هللا دمحم نأ هل عرشف ؛نسطاعلا حيرتسيف هنم حرخت

 7 مكيدهي» :هلوقب هجي نأ ۹ مشل كمري» :هل لوقی ْنأ هيخأل

 لإ يمول الويل فيولا قحتسی | هللا دمحم مل نمف "«مکلاب حلصُيو

 اعاعا E مح :نیتمعنلا هسفن ىلع توف يذلا وهف «هّسفن

 ۰ الا

 ملسملا قوقح ني ضيرملا ةدايع هدف صضرم اذإو» :هلوق :ةسماخلا

 .«ينم سيلف ٌشغ نما :اعوفرم ةريره يبأ نع (۱۰۲) ملسم هجرخا ال (۱)

 .ثلاثلا ثيدحلا ؛(5 ٠١ ص) هجيرخت مّدقت (۲)

 اذإ» :اعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم (1۲۲4) يراخبلا هجرخأ (۳)

 كمحري :هل لاق اذإف «هللا كمحري :هبحاص وأ هوخأ هل لقيلو هلل دمحلا :لقیلف «مكدحأ سطع

 ظ .«مکلاب حلصیو هللا مکیدهب :لقیلف «هللا

 اذإ) :اعوفرم هنع هللا يضر یسوم يبآ ثيدح نم (۲۹۹۲) ملسم هجرخأ امل (4)

 .«هوتّمشت الف هللا دمحي مل ناف .هوتمشف هللا دمحف مکذحآ سطع



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۷

 نی يهو ءامهوحنو بحاّصلاو بیرقلاک ٌدكأتم كيلع ّقح هل نم ًاصوصخو
 | .ةح اصلا لامعألا لضفأ

 هترّمغ هدنع َسّلَج اذإف «ةمحرلا ضوخي لزي مل ملسلا هاخأ داع نمو

 هداع نویس یتح ةكناللا هیلع اورام لر هداع نمو: ا اا

 هل غدي نأ دئاعلل يغبنيو ''”حبصُي ىتح كفانا هیلع اكلم راهنلا رخ
 و

 ةبوتلا هّركذيو «ةيفاعلاب ةراشبلاب هرطاخ حرشيو هل سیو «"ءافشلاب

 هاخآ لجرلا داع اذإ» :لوقي ## هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ىلع نع (۱)

 هيلع ىلص ةودغ ناك ناف را هترمغ سلج اذإف «سلجي ىتح ةنجلا ةفارجخ يف ىشم ملسملا
 .«حبصي ىتح كلم فلأ [نوعبس] هيلع ىلص ًءاسم ناك ناو ءيسمي ىتح كّلم فلأ نوعبس

 هجام نباو .(۹1۹) يذمرتلاو ۳۰۹۹ ۰۳۰۹۸) دواد وبأو .۸۱/۱) دمحأ :هجرخأ

 )١545(.

 .(1751/) «ةحيحّصلا ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلألا انخیش هححص ثيدحلاو

 .اهرمث ءانتجا يف :يأ :(ةنجلا ةفارخ)

 :كلذ نمو «ضيرملا ةدايع يف لب هيده وه امك (۲)

 بهذأ» :لوقي اضيرم داع اذإ ناك ك هللا لوسر نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع *

 .*امقس رداغی ال ءافش كژافش ل ءافش ال «یناشلا تنآ هفشا «سانلا بر سابلا

 .(۲۱۹۱) ملسمو (۵۷4۳) يراخبلا :هجرا

 ةكمب هدوعي دعس ىلع لخد #3 ينلا نأ «هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نع #

 تام امك اهنم ترجامه ىتلا ضرألاب تومأ نأ تیشخ دق :لاقف «(؟كيكبي ام» :لاق «یکبف

 .رارم ثالث ادعس شا مهللا» :25 ینلا لاقف ةلوخ نب دعس

 هل ظفللاو (A) )17۲۸( ملسمو ,(60569) يراخبلا :هجرخأ



 Vo ( راربألا ب ولق ةجهب )

 رادقمب لب «سولجلا هدنع ليطي الو «ةعفانلا ةيصولاو هللا ىلإ ةبانإلاو

 ماقم لکلف «هذنع هيسولج ةرثكو «هددرت ةرثك ضیرلا روي نأ الإ «ةدايعلا

 .لاقم

 يلصُي ىتح ةزانج عت نم ناف (هْمئاف تام ادإو» :هلوق :ةتسداسلا

 ناطاربق هلف َنَفدُت یتح اهعبت ناف ءرجألا نِم طاریق هلف اهيلع

 .ءايحألا هبراقأل قحو تّیملل قحو «هّلل قح هيف ةزانجلا عابتاو

 2 < < < دو

 .هلجأ رضحي مل ًاضيرم داع نّم» :لاق #4 ينلا نع ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع #
 ی وا تی ا ی :رارم عبس هدنع لاقف

 .«ضرملا كلذ

 .هححصو (۳۲/۱) مكاحلاو ۲۰۸۳) يذمزتلاو )231١7(« دواد وبأ :هجرخأ

 .(۱۳۸۸) «ریغصلا عماجلا حيحص» يف ينابلألا انخيش هححص ثيدحلاو

 نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (۹6۵) ملسمو «(۱۳۲۵ :1/) يراخبلا هاور امل (۱)

 عرفو اهيلع ىلصُي ىتح هعم ناكو ءاباستحاو انايإ ملسم ةزانج عبثا نما : :لاق لي هللا لوسر

 لبق عسّجَر مث اهيلع ىّلص نّمو هدحآ لثم طاریق لك نيطاريقب رجألا نم عجري هنإف ءاهنفد نم
 .«طاريقب مجری هنإف نقدت نآ



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۷۹

 :نوثالثلا ثيدحلا

 رفاسملاو . ضيرملا رجأ ٌرارمتسا

 :ک هللا هر لاق :لاق هنع هللا يضر فو ا صوت يبأ نع

 .«ًاميقم ًاحيحص لمعي ناك ام هل بک رفاس وأ ُدبعلا ضرَم اذإ»

 .''”يراخبلا هاور

 ةداتعلا ةرمتسملا مهلامعآ ّنأ «نينمؤملا هدابع ىلع هللا ننم ربكأ نِم اذه

 هنأ مهنم ملعی هللا نأل E رفتس وا ضرم اهنع ينك

 رجأ عم نیلماعلا روجآ َلثم مهتاّينب ىلاعت مهیطعیف ءاهولَعَفل عنالا كلذ الول

 ديك نيام کز ةفيظوب مايقلا نم هب لصح ام عمو «صاخلا ضَرملا

 .هل راسکنالاو هلل عوضخلا نیو «ركشلاو ىضرلا نم كلذ نِم

 وأ «ميلعت نم رضحلا يف اهلعفي ال امبر لامعأ نم رفاسلا هلعفي ام عمو

 .ةيربخلا رافسألا يف ًاصوصخو هیون وأ يد ةحلصم ىلإ ٍداشرإ وأ «ةحيصن
 0 ..اهوحنو «ةرمعلاو «جحلاو .ٍداهجلاك

 وهو صقان هجو ىلع ةدابعلا لَعف نَّم نأ :ثيدحلا اذه يف لخدیو

 )١( ام (لثم) هل بتك» :هيفو .(59957) يراخبلا هجرخأ ...«.



 ۱۷۷ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 ربل هلعفی ناك ام هتّینب هل لك فا لالا هجولا یلع اهلغف نع جی

 .ملعأ هللاو ؛ضرم عون تادابعلا تالّمكم نع ٌرْجَعلا ناف ؛هيلع َرِدَ

 هضم لضفأ رخ لقب لفتشا کوه له نم ناك نمو

 ل
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 ( راربألا ب ولق ةحهب ) ۱۷۸

 :نوئالئلاو يداحا تولا

 ةزانبلاب مارسإلا

 :95 هللا لوسر لاق :لاق هنع هّللا يضر ةريره يبأ نع

 ريغ كت نو .هيلإ اهنومّدقت ٌريخف ةحلاص كت نإف رانج اب اوعرسأ»
 .«مكباقر نع هنومضت رشف كلذ

 ام قفس

 .ةّيعورفو ةيلوصأ لئاسم ىلع وتحم ثيدحلا اذه

 ءاهنيفكتو ءاهليسغتب عارسالا لمشی «ةزانجلاب اوعرسأ» :5 هلوقف
 نم رومألا هذه تناك اذهلو ؛ دی هجتلا تاقلعتم فر و

 ةحلصم هيف ٌريخأتلا ناك اذإ عارسالا اذه نی ینثتسیو «ةّيافكلا ضورف

 دق نوكي الشل ؛هثوم َقَّقحتي یتح هٌريخأت ُنّيعتيف ةتغب تومي ناک :ةحجار
 ع دس هل وق روضح وا ينا ةرثکل جاف اها يتو کم اا
 .هوخنو بيرق نی

 وأ میعنلا نِم هل ٌريخ وهاملههدقتل ؛ْتّبملا ةعفنمب كلذ للغ دقو

 اا ق "ما ةحلصل

 .(۵۰) (۹46) ملسمو .«یوس كي» :هیف نأ الإ هل ظفللاو (۱۳۱۵) يراخبلا :هجرخآ (۱)



 ۱۷۹ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 يف عارسالا ىلوأ باب نيف یزیهج دوس يف هب ارومأم اذه ناك اذإو

 .جوخأ كلذ ىلإ هنإف هيلع قوقحو «نويد نِ هم ءاربإ

 عارسإلابو هاو انج ملسلا فكيعا ناشي مامتهالا ىلع ثحلا :هيفو

 .هایندو هنيد يف هل ريخ هيف ام ىلإ

 یتح «نيمرجما ةدعابمو لا بابسآ نع دعا ىلع تح ا هيف نأ امك
 | مهترشابمب اهيف ناسنالا ىلتبُي ىلا ةلاحلا يف

 كلذب ر دقو .هباذعو خزربلا ميعن تابثإ ثيدحلا اذه یو

 اذهلو ؛هنفد مت اذإ هربق يف هشضو كلذ ًادتبم ناو هتل نع ثيداحألا

 هللا لاؤسو «ٌرافغتسالاو هل ءاعدلاو «هربق ىلع فوقولا لاحلا هذه يف عرشي

 “تاشلا هل

 بابسا نأو «هباذعو خزربلا ميعن بابسآ ىلع ةيبنتلا :اضیا اذه یفو

 يوتح تاج ةملك حالصلاو .«ةحلاص تناك ناف» :هلوقل ؛حالّصلا ميعنلا

 لاشتماو ءربخلا قيدصت وهف ؛هلوسرو هللا ةعاطو هلوسرو هللا قيدصت ىلع

 .يهنلا بانتجاو ءرمألا

 تيملا نفد نم غرف اذإ ل لا ناك :لاق «هنع هللا يضر نافع نب نامثع ثيدحل (۱)

 .«لأسي نآلا هنإف «تيبثتلاب هل اولّسو «مكيحخأل اورفغتسا» :لاقف هيلع َفَقَو

 يقهيبلاو ءيبهذلا هقفاوو هححصو 2 /۱) مكاحلاو (۳۲۲۱) دواد وبأ :هجرخأ

 5 .(518/6) يوغبلاو .(6257/4)

 ,(07514) ؛ماكحألا ةصالخاو (هحیحص-4۲۸/۱) «راكذألا» قف يوونلا هنسحو

 (دواد يبأ ننس حیحص» يف ينابلألا ةمالعلا هحّحص امنیب ۲۹۲ /۰) «عومجملا» يف هدوجو

 .(۹6۵) «عماجلا حیحص»و ۳۲۲۱(۰)



 ( راربألا ب ولق ةحهب ) ۱۸۰

 ءارتجا وأ ءنيّدلا يف كشل امإ :حالصلاب لالخالا هُبَبَس باذعلا نو
 بابسألا عیجو «ضئارفلاو تابجاولا نم ءيَش ىش كتل وأ مراحما ىلع
 تیام :لاعت لاق كلذلو ؛كلذ ىلإ مجرت < راثآلاو ثيداحألا يف ةلّصفملا

 e بذك [15 -۱۵ :لیللا] یر ب دك يذلا * قش

 .رمألا

 د < 2 2 *



 ۱۸۱ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 :نوئالئلاو يناثلا ثيدحلا

 ةبلاغلا ةيوخَّرلا لاومالا ةبصنأ

 لک هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع

 سم نود اميف سیلو :ةقدص رمتلا نم قسوأ ةسخ نود اميف سيلا

 .«ةقدص ٍدوذ سمخ نود اميف سيلو ةقدص قرّولا نی قاوأ

 ا فق هفت

 یلاو ءةبلاغلا ةّيوكزلا لاومالا ةبصن ةبصنأ ديدحت ىلع ثيدحلا اذه مش

 امو .دوقنلاو تثئالثلا ماعنألا نم يشاوملاو «رامثلاو «بوبحلا :ةاکزلا هيف بجت

 .ةراجتلا نت

 ةسخ اهباصن نأ ثيدحلا اذه صن نإف :رامثلاو بوبحلا ةاكز ام

 .هيف ةاكز ال كلذ اس

 ثلاشلا عضوملا يف هل ظفللاو )٠٤٠١١ ۰۱6۷ ۰۱6۵۹ ١1584( يراخبلا :هجرخأ (۱)

 «يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (۷) ملسمو ؛«ةقدص لبإلا نم دوذ سمخ نود» :هيفو

 1 .مهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم (1) (۹۸۰) ملسمو

 :دوذلا :ةغللا لهأ لاق» :(5 47-5 /۷) «ملسم حيحص حرش» يف يووُنلا لاق :(ةدناف)

 نأ ىلع روهمجلا مث... «ريعب :دحاولا يف لاقي امنإ .هظفل نم هل دحاو ال ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم

 .ها(...ثانإلاب صتخم وهو ءعست ىلإ ثالث نيب ام :ديبع وبأ لاقو «ةرشعلا ىلإ ةثالث نم دوذلا



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۸۳۲

 ةئمثالث قس وألا ةسمخلا نوكتف هي نلا عاصب اعاص نوتس :قسّولاو

 هتاکز هیلعف ؛رثکاف رادقلا اذه هرمث او بوبح تغلب نّمف ؛عاص

 .رشعلا ةنوؤم ریغب يقس امیفو رشعلا فصن ٍةنوؤمب يقس امیف

 تغلب اذإف يش لبالا نی سخ نود امیف سيلف :يشاولا ةاكز ام

 دبی بج (نيرشعو رخ لا تاش سخ لك مث تاش هی اس

 .-ناتنس امل- نوبأ تنب نيثالثو تس ينو ةن اهل مث يتلا يهو- ضاخ
 اخ یو .- تو كازو اس دن مرار تسند

 ذاق ,ناتقج نیمعستو ىدخا فو نوبل اتنب نیعبسو تس يفو ج نينس عبرأ

 .ةقح نیس لك يفو «نوبل تنب نيعبرأ لك يفف ةئمو نيرشع ىلع تداز
 نيعبرأ يفو .- ةنس هل- ةعيبت وأ عيبت اهيف نوثالثلاف :رقبلا باصن امأو

 .ةتيسم نیعبر أ لک يفو «میبت نیئالث لك يف مث .- ناتنس اه- ةئيسم

 ةئمو نيرشعو ىدحإ يفو هتاش اهيفو «نوعبرا هلقاف :منغلا باصن امأو

 نیضرفلا نيب امو اش ةئم لك يف مث «هايش ثالث ةدحاوو نيتئم یو «ناتاش

 رفع وه لب هیف ءيش ال ةَصاخ يشاولا يف «صقو» :هل لاقي

 قاكز هيف سيلف :اهریغو ريمحلاو لاغبلاو ليخلاك «تاناويحلا ةيقب امأو

 :ءارتقلاو:مينلل دعا اذ اذإ الإ

 نوسبرآ ةةيقوالاو قاوآ ي هلقاف :ةضفلا نم دوقنلا باصت امآو

 .رشعلا عبر هيفف مهر [یتم] هدنع تغلب ىتمف ؛امهرد

 عا ام زك وهو :ةراجّلا ضورع نم نیدقنلا نع عرفت ام كلذکو

 هدوقنلا ةميقب لوحا لاح اذإ موقيف .حبرلاو بّسکلا لجال ءارّشلاو عیبلل



 ۱۸۳۳ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 .رشعلا د هنع جّرخيو

 ١ ١[. اناا 0 ۳ :لاعت لاق 2006 ا تفو اهتاكز

 .ةاكّرلا اهيف بج ىلا لاومألا انوفا هدهف

 و لات هلوق يفنیروکذلا یاب فانصأللف و

 5 ا ا 5 هلا نب رف 9 نار هلا لس

۷ 

 و %3 دل 3 د

 !«زیزع» :عوبطملا لصألا يف )١(



  ( Aراربألا ب ولق ةجهب (

 :نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 ع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نع

 هش رعت مو بلا هبي نغتسي نمو للا هفعپ ففعتسی نمو

 .«ربنصلا نم عسْوأو ًاريخ ٌءاطع دحا يطا امو هللا

 . هنلع قنص

 :ةعفان ةعماج لَمُج عّبرأ ىلع لمتشا ثيدحلا اذه

 .(هللا هفعي ففعتسی نموا :هلوق :اهادحإ

 هلا هنغی نختسی نمو» :هلوق :ةیناثلاو

 ةبغر هلل هصالخا يف دبعلا لامك ناف «ناتمزالتم ناتلمجلا ناتاهو
 «لامعلا اذه قیقحتل یعسپ نأ هیلعف نیقولخلا E ا

 قر نم ارخاقح هلل ادبع نوكي ىتح «كلذ ىلإ هلصوي ٍببس لک لمعیو

 قلعتلا نع اهفارصنا :نیرمآ ىلع هّسفن دهاجي نأب كلذو «نيقولخملا

 ؛هِلاح ناسلب الو هلاقب هبلطي الف «مهيديأ يف اّمع فافعتسالاب نيقولخملاب

 لئاس الو فرشم ريغ تناو لاملا اذه نم كاتأ ام» :ّرمعل و6 لاق اذهو

 .(۱۲4) (۱۰۵۳) ملسمو 14۷۰ 21479) يراخبلا :هجرخآ (۱) ۱



 ۱۸۵ ( راربألا ب ولق ةحهب )

 .«كّسفن هعبتت الف ال امو هذخف

 ننی نع اعفرتو اففعت ناسلاب لاوسلاو بلقلا يف فارشالا عطقف

 .ةفعلا لوصحل يوق ٌببس ؛مهب بلقلا قلعت نعو قلا
 فلاب ءانغتسالا وهو :يناشلا رمألا ىلع هّسفن دهام نأ :كلذ مامتو

 .دوصقلا وه اذهو «هّیسح وهف هّلا یلع لکوتی نم ناف «هتیافکب لاو

 ا و سالا يديآ قاع فعتسا نت ناف ؛اذه لٍ ةليسو لوألا

 لضف يف هٌعمطو هژاجرو «هللاب هقلعت یوق نآ كلذ هل بجوا ؛مهنمهلان
 نإ :هب هلبع ٌرظ نح دنع ىلاعت هللاو ؛هبرب هتقثو هنظ نحو «هناسحاو هللا
 ۱ ۳هلف ريغ نظ ناو «هلف ًاريخ رظ

 هللاب هقلعت يوق املکف هيٌوقُيف رخآلا مي نیرمألا نم ٍدحاو لک

 ۱ .سکعلابو «نيقولخملاب هقلعت ٌفْعَض

 فافعلاو .یقتلاو یدفا كلأسآ ص مهللا» 2 يللا اع نمو

 .ءاعدلا اذه يف هلك َريخلا َعَمَجف "«ینغلاو

 .(۱۱۰) (۱۰6۵) ملسمو )۱٤۷۳(« يراخبلا :هجرخأ (۱)

 ةريره يبأ ثيدح نم (71175) ملسمو ,(01/6:6 ,ال5٠5) يراخبلا :هجرخآ امك (۲)

 ۱ .«...يب يدبع نظ دنع انآ :یلاعت هللا لوقي» :َِو ينلا لاق :لاق هنع هللا يضر

 .«هلف ارش ّنظ ناو «هلف اربخ ٌرظ نٍاه:ةمتت (1۳۹) نابح نباو ۳۹۱ /۲) دمحأ :دنعو

 ينو ۸۹۰۸۷-٩۹۰ /۲۲) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو ؛(14۱) نابح نبا :هجرخأو

 .هنع هللا يضر عقسالا نب ةلئاو ثیدح نم هوحنب (4۰۱) «طسوألا»

 .(۱۱۱۳) «ةحیحصلا ثیداح الا ةلسلس» يف ينابلألا خیشلا هحّحص ثيدحلاو

 .نونامثلاو عساتلا ثيدحلا ؛(۳۹ص) هجیرخت يتأي (۳)



 ( رارنألا ب لَم ةجهب ) ۱۸۹

 .عفانلا ملعلا وه :یدفاف

 .نيّدلا خالص اذه ؛اهلک تامّرحلا كلرتو ؛حلاصلا لمعلا :ىقتلاو

 هاب ینغلاو .قلخلا نع فافعلا هتنینأمطو «بلقلا حالّصب كلذ ماتو

 ةرثك نع ىنغلا سيلف هلصاوح تلق ناو ءاقح ينعلا وهف هللاب اينغ ناك نو

 :ةبّيطلا ةايحلا دبعلل متي ینغلاو فافعلابو .بلقلا ین ینغلا امنإ ءضّرَعلا
 .هللا هاتآ اب ةعانقلاو «يويندلا میعنلاو

 ا ف ریصتی نوا :هلوق :ةکلاثلاو

 لضفا وهف هدبعلا هللا هاطعا اذإ ربّصلا نأ :ةعباّرلا ةلمجلا يف رکذ مث

 مصل اونيعتساو# :ىلاعت لاق رومألا ىلع ةناعإ همظعأو هعسوأو یاطعلا

 .اهلك مكرومأ ىلع :يأ [5 :ةرقبلا] ةالّصلاو

 :لاق اذهلف ؛اهنیرتو سمّنلل ٍةدهاجم ىلإ ٌجاتحي قالخألا رئاسك ربّصلاو
 .هنيعيو (هّللا هريضي» ءريصلا ىلع هّسفن دهاجي :يأ ارّبصتي نّمو»

 ا رومأ عيمجب قلعتي هنأل ؛اياطعلا مظعأ ٌريَّصلا ناك امناو
 .ربص ىلإ جاتحت هلاوحأ ني ٍةلاح لكو .هتالامکو

 ربص لاو .اهيذؤيو اهب موقی یتح هللا ةعاط ىلع رّصلا ىلإ جاتحي ناف

 الف «ةملؤملا هللا رادقآ ىلع ربص لاو هلل اهکرتی ىتح هللا ةيصعم نع

 حرمت َسفنلا دی الف سل تابوبحمو هللا مع ىلع ربص ىلإ لب ' :ايطختت

 نا جات هاو لک يف وهف «هللا رکشب لغتشی لب مومذلا حرفلا حرفتو
 کال :لاقف ةنجلا له هللا ٌركذ اذهلو ؛حالفلا لاني ربصلابو ءربصلا

 دا یه مد دشت اب ڪيڪ راس # باب لڪ نت هی نوحي



 ۱۸۷ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 :ناقرفلا] او 9 ام ةفرغلا نور كلوا :هلوق كلذكو [۲۳-۲ :دعرلا]

 ةبعلا كلو بطلاب ةيلاعلا َلزانملا اوكردأو ءاهميعنب ها اولان مُهف ۷

 هيلع َدَرَو اذإ مث «هتبقاع ام يردي ال يذلا ءالتبالا نم ةيفاعلا هللا لأسي

 «ناحتمالاو ءالتبالا رومآ يف ةلاصألاب ةبولطلا يه ةيفاعلاف «ريّصلا هتفیظوف

 .نيعملا وه هّلاو هِتاقلعتمو هبابسا دوجو دنع هب رمي ربصلاو

 اخ ةيلاع ارومآ هلوسر ناسل یلعو «هباتک ىف نیرباّصلا هّلا دو دقو

 قسیفوتلاو ةسيانعلاب مسهعم هنأو «مهرومأ لک يف ةناعالاب مهَدَعَر

 ةنيكسلا مهیلع يِقلّيو ؛مهمادقاو مهولق تشیو مه هنو ,ديدستلاو

 مهيلع لضفتیو تافلاخلا نم مهظفحيو «تاعاطلا مه ٌلهسیو ةنینأمطلاو

 يف تاماقلا ىلعأ ىلإ مهعفري هللاو .تابیصلا دنع ةيادهاو ةمحرلاو تاولّصلاب

 .ةرخآلاو اينّدلا

 .ىرسعلا مهبنجیو ىرسيلل مهّرسيب نو ننصنلا مهَدَعَو
 ريغب ممهّرجأ مهيفوُي ناو «ماجنلاو حالفلاو ةداعْسلاب مهَدَعَوو

 ؛مهتابوبحم نی مهنم ذخأ اه رثکا ايندلا يف مهيلع فلي ناو .باسح
 فاعضا لباقي الجاع اضوع تاهورکلا عوقو نع مهضّوعب نسحاو
 .ةبيصمو ةهيرك نی مهیلع عقَو ام فاعضآ

 لی امك +بقاوملا ذی "بس هئاهتنا يفو يدش بن هئادتا ی رَ

 لَسَعلا نم یلحا هبقاوع نكل  هتسقاذم رم همسا لشم ٌربّصلاو
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 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۸/۸

 :نوئالثلاو عباَرلا ثيدحلا

 عضاوتلاو . وفعلاو . ةَفَدَّصلا ْلْكَم

 تب :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 عضاوت امو ءأّرع الإ وفعب ب ًادبع هللا داز امو «لام نم ةقدّص ْتّصَقْن ام

 .«هللا هعفر الإ هل ّدحأ

 ۳ يع هارو

 نايبو ؛عضاوتلاو ءوُفَعلاو هٍةقدّصلا لظف ىلع ىوتحا ثيدحلا اذه

 ةقدّصلا صقت نی مُهوتلا همّموتي ام لک ناو ةلجآلاو ةلجاعلا اهتارمث

 .ببذاك نظو ءطلاغ مهو : رول يعم

 نی از دقف ,ةهج نی صقن هنأ ضرف ول هنأل ؛لالا صقت د ال ةقدُصلاف

 تی و سا ی و ا ناف را سايح

 لهف هريغ ىلع حتفت ام ارومآ ةدايزلا بابسأو قزّرلا باوبآ نم قّدصتملل
 ال اهل يف يتلا هلل ةقدصلاف !؟ةليلجلا تارمثلا هذه ضعب صقنلا كلذ لقب

 تابرجتلاو تادهاشلابو هي ينلا صنب هصقتت الو ءاعطق لاما ديت

 ريشا: لوركا باوشلا نم هّلا دنع اهبجاصل ام یوس هلك اذه ؛ةمولعلا

 ۱ ۰ .ةعفرلاو

 )١( ملسم هجرخأ )۲۵۸۸( )19(.



 ۱۸۹ ( راربألا بولق ةجهب )

 هشم مضوتی الف مهلاعفأو مهلاوقاب نیئیسلا تایانج نع وفعلا اماو

 ا ياس ا يح یا

 مي اي یا طب

 هللا افع هللا دابع نع افع نم ناف «هلّمَع سنج نم هل هللا ةلماعمو ؛همصخ

 يف ةعفرلا رکذ هللا ناف برو هللا د هدابعلو هل عضاوتلا كلذكو ؛هنع

 .[۱۱ :ةلداحا] تاج رد ملعلا تو نزلو ڪن اونمآ نذلا هللا نر :هلوق

 لماكلا ٌدايقنالا هنإف ؛عضاوتلا :ناميإلاو ملعلا تارمث لجأ نيف

 عم «يهنلل ابانتجاو «رمالل الاشتما ؛هلوسرو هللا رمأل عوضخلاو «قحلل

 فیرشلاو «ريبكلاو ريغّصلا ٍةاعارمو «مه حانجلا ضفخو هللا دابعل عضاوتلا
 ۱ .عیضولاو

 ( بانلا راقتحاو ىلإ طمع وهف ؛ریکتلا كلذ لضو

 .نينسحلا تافص تامّدقم :ثیدحا اذه يف تاروکذلا ثالثلا هذهو

 نه نما نی اذهو «نیجاتحا و ةجاح نر لام يف نيسحم اذهف

 سانلا عم هقلخ نحو تر تو هيل مهيلإ نسحم اذهو «نيئيسملا تايانج

 .نيعمجأ

 مهل ٌراصف هللا مهتفرو مهناسحاو مهقالخأب سانلا اوعيمَو دق ءالؤهو

 .«سانلا طمغو «قحلا رطب :ٌربكلا» :لاق لک ینلا نأ دوعسم نبا ثيدح نم )٩۱( ملسم يفامك(١)



 ١4٠ ) راربألا بولق ةجهب (

 .باوثلا ني م مهل هللا رخدی ام عم هدابعلا نيب فرشألا لحما

 ءاضقلا نخ ىلع ةيبنت «هلل ذحا عضاوت اموا 4 هلوق يفو

 ءاينغألل عضاوتلا روي دق سا نِ م اريثك نال ؛هعضاوت يف هلل صالخإلاو

 عضاوتلا ُرِهْظُي دقو «هّبولطم مهبّیسب َلانيل ءاسؤرلل وأ ؛مهاينُ نم بيصيل

Ty 

 هی ا الإ ةبعلا عفنی ال «ةدساف ٌضارغأ هذه کو
 هلل صالخالا تورو ناسحالا لامکف تلك ىلإ اناسحلو «هباوثل الو
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 ۱۹۱ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نوئالثلاو سماخ-ا ثيدحلا

 395 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ی نا بیم نو به شب مد نبا لمَ لكا

 .یلج

 مف افو لر ال دنع ٌةحرفو هر دنع حرف :ناتحرف مئاصلل

 موص موي ناك اذإو ؛ةنج ٌموصلاو كسلا حبر نيم هللا دنع ٌبیطا مئاصلا

 ؤرما يا :لقیلف هّلتاق وأ ٌدحا هّباس ناف بخصب الو ثفري الف مکدحا

 ۱ .«مئاص

 هه

 اصوصخ مايصلا مث ءامومع لامعألا ّركذ هنإف ؛ثيدحلا اذه مظعأ ام 7

 .هنم دوصقلاو «هتمكح َنايبو لجالاو لجاعلا هباوو .هصاوخو هلضف ركذو

 الا فاع ی ا باد الا و شش انو

 لاوقأ نِم- ةحلاّصلا لامعألا عيمج ّنأو «عماجلا لصالا اذه نّيبف

 )١( ملسمو ۸ ۷۹۲ ۰۵۹۲۷ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹4) يراخبلا :هجرخأ )١١5١(

 ) )۱36 ۰۱۱۳.فّلولا اهنيب بکر -ريخأتو میدقتب- ةبراقم ظافلاب



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱۹

 ةفعاضم -دابعلا قوقحب وأ «هللا تم تقلعت ءاوس قنطاب وأ ةرهاظ «لاعفأو

 ٠ .قريثك فاعضا ىلإ وفغيض ةئمعبس ىلإ رشَع ني
 هدابع ىلع هناسحإو هللا لضف ٍةعّس ىلع لدي ام مظعأ ني م اذهو

 دل شات ازم ةدحاولا مهتا فلاخو مهتايانج لَّعَج ذإ ؛نینیزلا

 .كلد قوف ىلاعت

 كلذ یلع اب دقو شعب ةدحاولا ا فیعضتلا لقاف :ةنسا امآو

 .يبابسأب

 ُناميإلا يوق املکف ؛هصالخإ لامكو «لماعلا ناميإ ةوق :اهنم

 .لّمَعلا باوث فّعاضت صالخالاو

 ملیلاو داهجلا يف ةقفنلاك نیبک عقوم لّمعلل نوکی نآ :اهنمو

 تاضراعلا هعفدو هتوقو هنس يوق يذلا لمعلاكو «ةّماعلا ةّينيدلا عيراشملاو

 نت و يا ”راغلا باحصآ ةّصق يف هلي هرکذ امک-

 ملسمو ۵۹۷(۰ 4 ۰۳7۵ ۰۲۳۳۳ ۰۲۲۷۲ ۰۲۲۱۵) يراخبلا :هجرخأ ام ىلإ ريشي )١(

 امنیب» :لاق هنأ ل هللا لوسر نع ءامهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم هل ظفللاو (۲۷۳)

 نم ةرخص مهراغ مف ىلع تّطحناف «لبج يف راغ ىلإ اووأف «رطملا مهذخأ نوئشمتي رفن ةثالث
 هللا فاقد ااف ق الاغا اورظنا :ضعبل مهضعب لاقف .مهيلع تقبطناف «لبجلا

 «ناريبك ناخيش نادلاو يل ناك هنإ مهللا :مهدحأ لاقف .مكنع اهجرفي هللا لعل ءاهب للاعت

 امهتيقسف يدلاوب تأدبف «تبلح مهيلع تحرآ اذإف «مهيلع ىعرأ راغص ةيبص يلو «يتأرماو

 امك تبلحف ءامان دق امهتدجوف تيسمأ ىتح تآ ملف رجشلا موي تاذ يب یان هنأو «ىنب لبق

 نأ هركأو ءامهمون نم امهظقوأ نأ هركأ امهسوؤر دنع تمقف بالحلاب تئجف «بلحأ تنك

 -علط ىتح مهبأدو يبآد كلذ لزي ملف «يمدق دنع نوغاضتي ةيبصلاو ءامهلبق ةيبصلا يقسأ



 ۱۹۳ ( راربألا بولق ةجهب )

 هب يدتقيو ءرخأ ًالامعا ريشي يذلا لمعلا لثمو اه ٌرقغو ءا هللا َركشف
 تاّربملا لوصحو «ةميظعلا تارورضلا عفدكو ثكراشم هيف هكراشي وأ «هٌريغ

 لا دنع لیاعلا وأ «ناكملا وأ نامّرلا لضفل ةقعاضملاكو «ةريبكلا

 .لّمَع لكل ةلماش اهلك تافعاضملا هذهف

 هب يزجي يذلا هنأو ؛هيلإ هفاضأو «مايصلا ثيدحلا اذه يف ینثتساو

 لرتشت يذلا روكذملا فيعضتلاب لمعلل ةلباقم ريغ نيم هِهَِرَكو هلضف ضحمب
 | ۱ .لامعألا هيف

 ٌنذَأ الو «تأر ٌنيع ال اب مهيزاجي لب «هنع ٌريبعتلا نكمي ال ٌءيش اذهو

 ل اور را وه

 .ءامسلا اهنم اوآرف ةجرف اهنم هللا جرفف

 تبلطو ءًَءاسنلا لاجرلا بحي ام دشأك اهتببحأ مع ةنبا يل تناك هنإ مهللا :رخآلا لاقو

 تعقو املف ءاهب اهتتجف «رانيد ةثم تعمج ىتح ُتبعتف هرانید ةئمب اهيتآ ىتح تباف ءاهّسفن اهيلإ
 ملعت تنك ناف ءاهنع ُتمقف .هقحب الإ متاخلا حتفت الو هللا قتا !هللا دبع اي :تلاق اهّیلجر نيب

 .مهل جرفف «ةجرف اهنم انل جرفاف كهجو ءاغتبا كلذ تلعف ينأ

 ينطعا :لاق هّلمع ىضق املف ءزرأ قرفب أريجأ ترجاتسا تنك ينإ مهللا :رخآلا لاقو

 ؛ينءاجف ءاههاعرو اره هنم عج یتح هعرزا لا ملف بلع بغرف هلق د هيلع ٌتضرعف رج
 الو هللا قتا :لاقف ءاهذخف اهناعرو رقبلا كلت ىلإ بهذا :تلق ! يقح ینملظت الو هللا قتا :لاقف

 تنك ناف ؛هب بهذف «هذخأف ءاهءاعرو رقبلا كلذ ذخ كب ئزهتسأ ال ينإ :تلقف !يب ئزهتست

 .«يقب ام هللا جرفف ؛يقب ام انل جرفاف .كهجو ءاغتبا كلذ تلعف ينآ ملعت

 يبأ ثيدح نم (77140) ملسمو «(774717/ ۵۳۳۲۱) يراخبلا :هجرخأ ام ىلإ ريشي (۱)

 .(۳۷۰ ۰۲۸۷ ص) ىتأيو ؛هنع هللا ىضر ةريره



 ( راربألا بولق ةحهب ) ۱۹

 .رشُب بلق ىلع رطخ الو .تعیّس

 كرست ال مئاصلا و «صيصختلا اذه ةمكح ىلع هيبنتلاك ثيدحلا ينو

 ا اردا دوخ لد هدف اخ نم ام وا سفیر
 مي ال ةلاح يف هل اهكرتف بر ةبع اهيلع مالا علف ءةئرورضلا رومأل
 بلطو يةيسفن ةبحم لكل ةرهاقو ةمئدقم هلل هت تراصو هللا الإ اهيلع

 ا هثلا هصتخا اذهلف ؛ةيسفنلا ضارغألا لیصحت ىلع امّدقم هباوثو هاضر

 .هدنع ٍمِئاّصلا باو َلَعَجو

 يذلا ال ميركلا مسیحرلا نحرلا هب لكن ءازجو رجأب كنظ امف
 .رفوألا سا بانی تا صخو .تادوجولا عیج ُهبهاوم ُتْع

 ام اهب نولانی يتلا يفاطلألاو بابسألا ني مه دقو ؛لمكألا بیصتلاو

 نا كنظ امف ؟لایفا یف ژودت الو هلالاب "”[مهل] ٌرطخت ال روما ىلع هدنع

 ؟نیصلخلا نيمئاصلا ءالؤهب هللا لعفی

 هللا هّصتخا لمعب ًابَرطو احرف مئاصلا ُبلق حیسیو «ملقلا أفقي انهو

 هللا ُلْضَف كلذو ؛فرّصلا هناسحإو ءضحلا هلْضَف ني هءازج لَعَجو «هيمفنل

 .میظعلا لانا را ارواب نُم هیتزی

 :نيئيش هيف ذبعلا غدی يذلا وه لماکلا مايصلا اا یلع ثیدحما لوو

 .اهعباوتو حاکنو بارشو ماعط نی «ةّيسحلا تارطفملا
 انزع المع لمعی الو بخصی الو ثفری الف ّیلمعلا تاصقنملاو
 بس دو رد یو تی ىذا ع يلا

 مالکب ملكتي" يأ «ثفری الف» :لاق اذطو احلل 2 ةنِدْحملا تاعّرانملاو

 .«هل» :عوبطملا لصألا يف (۱)

 .(ال» :ةدايز اهضعب يفو «هعبت امو لصألا يف اذك (۲)



 ١ 6 ( راربألا ب ولق ةجهب )

 ٤ لاق تک .تامصاخلاو نتفلل لا مالكلاب (بحصي ال و) «حیبق

 نآ يف ةجاح هلل سيلف ؛هب ٌلمعلاو ءروزلا لوق عدي مل نّم» :رخ لا ثيدحلا
 هم هماعط عدي

 رجا هل مت ؛تاّيهنملا كّرتو «تارطفلا كرت :نیرمألا ققح نمف

 .هّسفن الإ مولي الف كلذ لعفي مل نمو ؛نيمئاصلا

 هل َلوقي نأ هتمناشمو هتمصاخ ديري ٌدحأ هل َضَرَع اذإ مئاصلا َدَّشْرَأ مث

 .«مئاص ينإ)» :هناسلب

 كتلباقم نع ٌرْجع يب سيل هنأ ملعا :لوقي هنأك ديري ْنأ «كلذ ةدئافو

 هللا َرْمَأو هّلامک يعاراو يمايص مرتحا ؛مئاص ينكلو ءلوقت ام ىلع

 امف .ربصلا ىلع ینشحیو ةلباقملا كرت ىلإ ينوعدي مايصلا نأ ملعاو ءهلوسرو

 | مصاخلا اهّيأ يعم هّلمع ام ىلعأو ٌريخ انأ هتلمع

 دنا ایک هاست ههریغو مایص نی اهلك لامعألاب ةيانعلا و

 لیاعلا ىلع هبجوي امو «لمعلا تايضتقم ٌركذتو ءاه تاصّقنملا عيمج نع

 ۰ .لّمعلل ةحراجلا بابسألا لوصح َتقو

 ءاينُدلا يف بونذلا دبعلا اهب يقتني ةياقو :يأ (ةنج مايصلا» :هلوقو

 .باذعلا نم ةياقوو را ىلع هب ٌنرمتيو

 :ىلاعت ۳ كلذو ؛مايصلا دئاوف نم عراشلا مكي مظعأ ني

 کت نم تا یلع بک ڪامل ڪڪ بک اونمآ نيزلا و

 .هنع هللا یضر ةريره ىبأ ثیدح نم (1۰۵۷ ۰۱۹۰۳) يراخبلا هجرخآ (۱)



 ( ارملا بلق ةعهب ۷ ۱۹۹

 .[۱۸۳ :ةرقبلا] س ڪل

 يتلا مکیلا ٌعومجم وه :ىوقتلا لوصحل ٌببسو «ةنج موّصلا ُنْوكف

 ثحيو ءاهفّمخي وأ تامّرحلا نی عن هناف .هیئاوفو مایصلا ةمكح يف تّلصف

 .تاعاطلا نی ریثک یلع

 «(هبر ءاقل دنع ةحرفو «هرطف دنع ةحرف :ناتحرف مئاصلل :لَي هلوقو

 ..لجاو لجاع :ناباوث ناذه

 مایصلا لیمکتب هيلع هللا ةَمعنب حرف مئاصلا رطفآ اذإ ٌدَهاشم :لجاعلاف

 .راهنلا يف اهنم میم يتلا هتاوهش لینب حرفو

 لجعملا حرفلا اذهو ؛هیمارکو هناوضرب هّبر ءاقل دنع هحرف :لجالاو

 .مناصلل امهعمجیس ها اللا حرفلا كلذ وم

 هذه هل تلَصحو هّرطف براق اذإ مئاصلا ّنأ ىلإ ةراشالا :هیفو

 نم يهف .تاوهشلا كرت ةقشم نم هراه يف هيلع رم ام لباقت اهنإف «ةحرفلا
 .ريخلا ىلع ميلا ضاهناو طیشتتلا باب

 .«كسلا حير نم هللا دنع بیطآ مئاصلا مف فولخلو» :هلوقو

 نم هولخ دنع فْوَجْلا ةحئار نِم مقلا يف ٌُنوكي يذلا الا وه :فولخلا
 ۰ .ةرخبألا دعاصتو «ماعطلا

 دنع ُبيطأ هناف !مئاصلا اهّيأ نزحت الف «سوفنلل اهيرك ناك ْنِإو وهف
 نع رأت ام لکو ؛هيلإ بّرقتلاو هتدابع نع ٌرّئأتم هنإف كسلا حير نم هللا
 نِمؤملا دنع هللا بوبحمو هلل بويع وهف تاهیرکلاو تاقشلا نم تادابعلا

 .ءيش لك ىلع مد



۹۷ Na ( 

 :نوثالثلاو ساّسلا ثيدحلا

 فاو ءايلوألا مهاصوا

 335 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبآ نع

 برفتامو «برحلاب هتنذآ دقف أَيلو يل یداع نم :لاق هللا ّنإ»

 برفتی يدبع لازي امو هیلع تضرتفا ام يلإ بحآ ءيشب | ي]دبع

 يذلا هرّصَبو .هب عمسی يذلا هعمس تنك هتبَبحأ اذإف «هّبحا یتح لفاونلاب

 .هنّيطعأل ينلأَس نئلو ءاهب يشمي يتلا هلجرو ءاهب شطبی يتلا هذیو «هب رص
 ضبق نع يددرت هلعاف انآ ءيش نع تذذرت امو .هنذيعأل ينذاعتسا نئلو

 .«هنم هل دب الو «هتءاسم هرکاو «توملا هركي :نمؤملا سفن

 .''"يراخبلا هاور

 ةدايزلاو ««هنم هل دب الو»و «صضبق» :هلوق هدنع سیلو (1۵۰۲) يراخبلا هجرخأ (۱)

 يف يريشقلاو ۳۱۸ /۸) «ةيلحلا» يف ميعن يبأو ۱) «ءايلوألا» يف ايندلا يبأ نبا دنع ةريخألا
 ماشه نع .يقشمدلا ةقدص نع ‹ىنشخلا يح نب نسحلا قيرط نم (57١”ص) «ةلاسرلا»

 يف ىنابلألا انخيش هنّيب امك ادج فيعض هدنسو «هب هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع «ینانکلا

 .(۱۸۹ )٤/ «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس»و ۱۷۷۵(۰) «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس»

 ءرامع نب ماشه قيرط نم )١1501( «باهشلا دنسم» ىف -اضيأ- يعاضقلا اهجرخأو

 ۱ .هب ةقدص انث :لاق

 -ىلوم نومیم نب دحاولا دبع قیرط نم (۱۱۷ ص) «ةلاسرلا يف يريشقلا اهجرخآو



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱ ۱۹۸

 مهلضفو «ءایلوالا فاصوآ ل ثیدح ترشا يلع ثیدحا اه

 ةوادعل ًایْدصتم ناك نّمو هل ةبراخو هل ةاداعم هئایلوآ ٌةاداعم د مخاف

 وهف هنع بذلاب هللا لفکت نمو .لوذحمل وهف كلا كلام ةبراحمو برلا

 ماقو مهّبحأف ؛هاحم يف هلل هللا ءايلوأ ةقفاوم لامكل كلذو ؛روصنم

 .مُهُمهأ ام مُهافكو مهتیافکب

 اوبّرقت نيذلا مه هللا ًءايلوأ ناو «ةلماكلا ةفّصلا ءايلوألا ةفص ركذ مث

 رنو حو كرو: او او الوأ ضئارفلا ءادأب هللا ىلإ

 .ةبجاولا هدابع قوقحو .هقوقحب مايقو ياهجو «رکنلا نع يهنو ءبفورعملاب

 نم سنج لک ناف ءلفاونلاب هيلإ سرَقتلا ىا ةجردلا هذه نم اولقتنا مث

 ٌلّمكت ةميظع لئاضف اهيف لفاون هینج نم عورشم ةبجاولا تادابعلا
 .اهباو لّمکتو ضئارفلا

 مش لهسو «مهّبح أو «مهالوتف لفاونلاو ضئارفلاب اوماق هللا ءايلواف

 ناف «مهتاكرح عيمج يف مهددسو مهقفوو هاضر ىلإ مهلصوي قیرط لک

 .اعوفرم هب ةشئاع نع «ةورع نع ءةورع

 .«ثيدحلا ركنم» :يراخبلا هيف لاق ءاذه دحاولا دبع هيف ءادج فيعض هدانسإ :تلق

 )٤/ 1١85-187(. «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس» :رظنا

 :هدنس يفو (۳۲/6) «ةيلحلا» يف ميعن وبآ هجرخأ ؛اعوطقم هبنم نب بهو نع يهو

 :(۱۹۰/4) «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلألا ثّدحملا لاق «مكحلا نب ميهاربإ

 نم هنوك يف حيرص هنأل ؛ةداهشلل حلصي الف بهو نع حص ول .فیعض اذه ميهاربإو)
 .ها«اهبذكن الو ءاهب قدصن ال نأب انرمأ يتلا تايليئارسإلا



 ۱۹۹ ) راربألا ب ولق ةجهب )

 .هللا ةعاط يفف اَوَشَم وأ اوُسَطَب نو .هللف اورّصبأ نو هاب اوعِمَّس اوعِمّس

 هولأس نإ :ةوعّدلا يباجم مُهلَعَج مهتاكرح يف مهل هديدست عمو

 .مهذاعأ ۳ نم هوذاعتسا ناو یهايندو مهنید حلاصم مهاطغأ

 هدابع ىلع ىضق هنأ الولو «مهلاوحأ لک يف مهب َفَّطَل كلذ عمو
 هرکی هللاو هتمظعو هيقشمل هنوهرکی مهنأل ؛هءايلوأ هنم مْلَسل تولاب
 .هنم مهل دب ال ناك اذفان ٌءاضقلا ناك ال نکلو مهتءاسم

 ةبع لوصحو «ةعونتملا مهلئاضفو «ءايلوألا ةفص :ثیدحا اذه يف نيف

 مهرصانو مهعم هنأو نوسفانتلا هيف سفانت ام مظعا يه ىتلا مه هلل

 .مهیاوعد بیجمو .مهددسو «مهديؤمو

 بس هئايلوأل اهتوافتو لا ةَّبحم تابثإ ىلع ثيدحلا اذه لدیو
 .مهتاماقم

 0 نم 0 ضئارفلا ءادأب هللا ءايلوأل ۶5 ىبلا فصَوَو

 رحال 9 :هلوق يف یوقتلاو ناميإلاب مه هللا فصول قباطم "

 9 اسوا يونس اراک ام نزلا رخ دم الو ھل

 كئاقعلا لمشی ٌناعءالا نال ؛ًأّيلو هلل ناك أّيقت ًانمؤم ناك نَم لکف

 .تامّرحلا عينج كت ىوقتلاو ؛حراوخاو بولقلا لامعأو

 بحاو «لفاونلا ىلع ةمدقم ضئارفلا نا وهو :میظع لصا ىلع ديو
 اه لا بحأ ءیشب يدبع لا بّرقت امو» :هلوقل ؛اباوثو ارجآ رثكأو هللا ىلإ

 .اهفذحب قستي قایسلاو «واو ةدايز (نطولا)و .(فراعلا) یتعوبطم يف )۱(



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۰۰

 .لفاونلا ىلع ضورفلا میدقت نيعتي محازتلا دنع او (هيلع تی فا

> 3 2 2 

 لعف نيب رمألا راد اذإ» :(5١ص) «ةيهقفلا دعاوقلا يف ةلاسر» يف يدعّسلا لاق (۱)

 نيتحلصملا ربكأ يعور ءامهنيب عمجلا نكمي ال ثيحب ىرخألا تيوفتو نیتحلصلا ىدحإ

 تفرش ها و

 اذهو «ةنْسلا ىلع بجاولا مّلق ءةنس ىرخألاو ةبجاو نیتحلصلا ىدحإ تناك ناف

 ...تقولا قاض اذإ اذکو «عوطتلا ءادتبا جي ۸ ءةضيرفلا ةالصلا تميقأ اذإ :لثم

 .ةدئافلل هرظنا .ها؟...لیضفتلا بجوی ام نارتقا ببسب لضافلا نم ضنا هب نوکی



 5١ ( راربألا بولق ةجهب )

 :نوثالثلاو عباًسلا ثيدحلا

 ةعؤاتلا هجالماعملا يف لا

 ناو ءامهیْیب يف ام كروُب ؛انّيبو اقدّص ناف ءاقرفتي مل ام رايخلاب ناعیبلا»
 .«امهعیب ةكرب ْتَقِحُم ؛اَمتکو ابَذَك

 : قفتم

 لأو ءٍةراّضلا تالماعلاو «ةعفانلا تالماعلا نايب يف ٌلصأ ثيدحلا اذه

 .نايبلاو قدصلا علا : لصافلا

 َنِم ةلماعملا هيلع ُفقوتت ام عي نیو .هتلماعم ف قدص نمف

 لجاعلا ٤ ا اپ هدهف ؛صقتلاو بويعلا نمو قدوصقلا فاصوالا

 يفو هیلماعم يف ٍةكرَبلا لوزنبو «مئالا َنِم ةمالّسلاو ءهلوسرو هللا رُمأ لاثتماب

 .باقعلا نف ةمالّسلاو باولا لوصح ةلجالا

 .هارخأو هابند

 .(6۷) (۱۵۳۲) ملسمو ۲۰۷۹(۰) يراخبلا :هجرخآ (۱)



 ) راربالا ب ولق ةجهب ) ۳۲۰

 میرحتو يبويعلا ءافخإو «سيلدتلا میرحت ىلع لصألا اذهب لدتسیو

 بذکلا نی اهناف ؛اهریغو عرذلاو لییاکلاو نیزاولا يف سخبلاو شغلا

 “كجا یّقلتو تالماعلا يف عادخلاو ,شجنلا میرحت كلذکو .نامتکلاو

 .مهنم يرتشي وأ ؛مهعیبیل

 هيلع ٍدوقعلا فّصَر ينو ناو نمثلا رادقم يف بینکلا :هیف لخديو

 كلا ریغو

 ريغ وأ ملسلا كوخأ هيف كلماعي نأ هرکت ءيش لک نأ :كلذ طباضو

 .شغلاو ءافخإلاو بینکلا باب نِ هنإف هب كربخب الو

 عيمجو تاکراشلاو تاراجالاو .هعاوناب میل :اذه يف لخدیو

 نا ببلاو قدّصلا اهیف دبعلا ىلع نیعتی الكف ؛اهقنافوو اهواز الا

 .نامتكلاو بیکلا هل لحي الو

 نی ٍدحاو لكل ناو «عيبلا يف سيجما رایخ تابث] :ثيدحلا اذه يفو

 اقرفت اذإف ؛عيابتلا لحم يف اد أم خنفلا وأ ءاضمالا نيب َرايِخلا نیعیابتلا

 یو كلذ دعب امهنم نحاول سیلو «َبَجَوَو عيبلا تبث

 دعت وأ ءسيلدت وأ ؛هيلع يِفخأ دق هيچ ٍبْبَع وأ ٍطْرَش رایخک ؛ ,خنشلا

 .نمثم وأ ءْنَمُت ةف ةرعم

 .عيبلل بلجت ام وه :بلجلا (۱)

 نع ع اهكلامو ا تا ۳ نا



 ۹۲ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 مدنی ام اربثکو ءادج ًاريثك قي عیبلا نأ :سلجا رايخ تابثإ يف مک او

 ٌرظنيو یورتی يك ءَرايخلا عراشلا هل َلَعَجف ؛هئارش وأ هِعْيَب ىلع ٌناسنإلا

 .ملعأ هللاو ؟خسفی وأ ءيضمي له :هلاح
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 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۰

 :نوئالثلاو دیاثلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .(رّرغنا عیب نعو قاصحلا عيب نع ي هللا لوسر یهبا)
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 دو دلو او : طاخلا رّفلاب ُدارملاو هرّرغ لكل عماج مالك اذهو
 قابس ناهر الإ- ناهرلاو تابلاغلا يف لخدی امك رسیلا ناف ریسلا يف لخاد

 | .تالماعلا رومآ ى لخدی كلذکف «-ماهّسلاو لبالاو لی

 قبلا عیبک ؟لصحي ال وا ؛عيبملا لصحي له نطخ هيف عیب لكف
 يلام عيبكو .هيخأ یلع رداقلا ریغ وا a دراشلاو

 .ررغلا يف ٌلخاد هنإف س و املا مروع سانلا مم

 يف ةلخاد اهنإف ؛ٌدوصقملا اهيف توافتي ةرهاظ ةلاهج هيف عيب لک كلذكو

 «عضوملا اذه يف ام وأ «هناکد يف ام وأ «عاتملا نی هتيَب يف ام هعيبك ءرّرْعلا عیب

 .(۱۵۱۳) ملسم هجرخأ (۱)

 :(۱۵۷-۱۵۸ ص) «هیبنتلا ظافلأ ريرحت» يف يوونلا لاق (۲)

 نم بره اذإ ؛دبعلا قبأ :لاقُي :ةغللا لهأ لاق «دبعلل ةفص :-ءابلا رسكو دلاب- قبآ»

 .«قبأ وهف ؛-اهرسكو ءابلا مصبح قبأي ىتءايلا حتفب- هلاکت



 0 ( راربألا بولق ةجهب )

 ءرّرغلا ةلثمأ نم لاثم يه ىلا ةاّصحلا عيب وأ «هّملعی الو هب يردي ال وهو

 وأ ءاذكب كيلع وهف هر عاس يا ىلعف ءةاصحلا هذه مرا :لوقي نأك

 وأ «ةذبانملا عْيَب وأ ءاذكب كل وهف ءىدّلا نم هل امف ضرألا يف اهيا

 ٌرَرغ كلذ لكف ؛كلذ ةبشأ امو «ماعنألا نوطب يف ام عب وأ (۱2 دالا

 | .حضاو

 ثادحإو را ام ؛عونلا اذه ميرحت یاس مکس نیز

  .ًاًريضُم اشجاف انْبَغ رخلا امهذحا اهیف نبغي دق يتلا تاوادعلا

 .نمثلاب ملیلاو «عيبملاب ملیلا :عيبلل ءاملعلا ا طرتش اذغو

 القاع اغِلاب نوكي ناب فرصت ئاج ُدقاعلا نوكي نأ اضيأ اوطرتشاو

 ؛؟رضم تعب لصح نآ دال دیشرلا يغ ؤا ريغكملا عم دقعلا ۵9 ؛ًاديشر

 نرخلا شاد

 يف عيبملا وأ هّضعب وأ ُنمثلا ناك اذإ ءلَّجآلاب ملعلا :اوطرتشا كلذكو

 ديعس يبآ نع هل ظفللاو (۱۵۱۲) ملسمو 0۸۲۰ ۰۲۱64) يراخبلا :جرخأ (۱)

 ةسمالملا نع یهن نیتسبلو نیتعیب نع آي هللا لوسر اناهن» :لاق هنع هللا يضر يردخل ا

 .كلذب الا هبلقی الو راهنلاب وأ لیللاب هديب رخآلا بوث لجرلا سل ةسماللاو ؛عيبلا يف ةذبانملاو

 رظن ريغ نم امهعیب كلذ نوکیو هّبوث هيلإ رخ ذبنیو هبوثب لجرلا ىلإ نيد ةذبانملاو

 ظ 20 نفرت لو

 اذه يبوث كتعب :لوقي نأب ةسمالملا تر :(۸۲۱ /۵) «داعلا داز» يف ميقلا نبا لاق

 ءاذكب يلع وهف «يلإ هتذبن بوث يأ :لوقي ناب ةذبانملاو ءاذكب كيلع وهف «هتسمل ىتم كنأ ىلع

 كلذ يف ررغلاو هللا همحر دما مالك رهاظ وهو «ةذبانملاو ةسمالملا نم عون ًاضيأ اذهو

 .ها« رهاظ
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 .ًارَرَغ دقعلا ُرّيصت لجألا ةلاهج نال ؛الجزم ملا

 نيف «هيلع ناقفتي يذلا ٌررغلا :رّرغلا ی نع يهنلا يف ٌلخدي امكو
 رومأ نم ائيش رخآلا ىلع امهدحأ سیلدتو «ريرغتلا هيف لخدی نأ ىلوأ باب

 .هتافص نم ءيش وأ «هیلع وأ «هب ٍجوقعم نِم ةلماعلا

 نکمی ال .هليصافتو شغلا ُدارفأو ءريرغتلا ين ٌلمخاد هلك شفلاو

 .سانلا نيب ةفورعم يهو ؛اهطبض

 ("نينسلاو « ةلبا لّبَحك :مودعلا عيب ؛ ىلإ مجری رّرغلا عيب : لصاحو

 ءهيسنج وأ ِهَتاذ يف قلطملا لوهجا عيب وأ «هوحنو قبالاک :هنع زوجعلا عيب وأ

 .هتافص وأ

 ( رارنألا ب ولق ةجهب )

 36 و 23 3 *

 رمع نبا نع هل ظفللاو (1) )١1515( ملسمو ۳۸4۳ )۲۱٤۳« يراخبلا :جرخأ (۱)

 نأ ةلّبحلا لّبحو «ةلّبحلا لّبح ىلإ روزجلا محل نوعيابتي ةيلهاجلا لهآ ناك» :لاق ءامهنع هللا يضر
 .«كلذ نع كي هللا لوسر مهاهنف تجتن ىتلا لمحت مث ةقانلا جتنت

 عيب نع ت ینلا ىهن» :لاق هنع هللا يضر رباج نع ٠ با رحال

 ۱8 نت تسلا

 .-هروهظ لبق- رثکا وأ نیماع رجّشلا رمث عیب :وهو ةمواعلا عیب وأ نينسلا عیب :تلق



 ¥۹ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نوثالثلاو مساتلا ثيدحلا

 هطورشو هُماونأ .غلسلا

 :لاق هلو ینلا نع «هنع هللا يضر ينزلا فوع نب ورمع نع

 ؛امارح لأ وأ ءالالح مرح احلص الا نیملسلا نن اخ حلصلا

 .«امارح لحا وأ ؛الالح ٌمّرح ًاطرَش الإ .مهطورش ىلع نوملسلاو

 .)یئاسنلا الا نئسلا لهأ :هاور

 هجام نباو .«حیحص نسح ثیدح اذه» :لاقو همامتب (۱۳۰۲) یذمرتلا :هجرخآ (۱)

 (9۸۹مقر۹۰ /۶) «راثالا لکشم حرشا يف يواحطلاو .يناثلا فصنلا نود (۲۳۳)

 الدب (سانلا نيب زئاج» هدنعو (۲۲/۱۷) «ریبکلا» يف يناربطلاو «لوألا نود يناثلا فصنلاب

 ينطقرادلاو «لوألا نود يناثلا فصنلاب (۲۰۸۱/۹) «لماکلا» يف يدع نباو ««نيملسملا» نم

 هرخآ نم ؛امارح لحأ وأ» :نود (۱۰۱/6) مكاحلاو لوألا نود يناثلا فصنلاب (۲۸۲۹)

 نع «هيبأ نع «فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك قيرط نم مهلك ۷۹(۰ 270 /5) يقهيبلاو

 ۱ .هب اعوفرم ينزلا فوع نب ورمع هدج

 :ناتلع هيف یاو هدانسا :تلق

 «نيكورتملاو ءافعضلا» يف یئاسنلا لاق امك ثيدحلا كورتم لا دبع نب ريثك :ىلوألا

 ٤٦۲-٤٦۳(. /۳) «بيذهتلا بيذهت» :رظنا .ينطقرادلاو )٥۰٤(«

 هدج نع هيبأ نع يوري ءادج ثيدحلا ركنم» :(۸۹۰) «نيحورجلا» يف نابح نبا لاقو

 ناكو «بجعتلا ةهج ىلع الا هنع ةياورلا الو بتكلا يف اهركذ لحمي ال ةعوضوم ةخسنب

 1 .«بذكلا ناكرأ نم نكر ينزملا هللا دبع نب ريثك :لوقي هللا همحر يعفاشلا



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۰۸

 AOA)„ مقر ۷) «لیدعتلاو حرجلا» يف امك «يوقب سیل ثيدحلا يهاو» :ةعرز وبأ لاقو

 )١۲۷(: «بيرقتلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق رک دلاو- ورمع نب هللا دبع : ةيناثلا

 .ثيدحلا نيلف الإو عبوت اذإ :يأ «لوبقم»

 عينص مهوأ امك «ينزملا ورمع ثيدح نم «هننس» يف دواد وبأ هجرخي مل ثيدحلا :(هيبنت)

 .يتالا ةريره يبأ ثيدح نم هجرخأ امنإو هللا همحر فلؤملا

 رمع نباو «جيدخ نب عفارو كلام نب سنأو «ةشئاعو «ةريره يبأ نع :بابلا يفو
 .مهنع هللا يضر

 !ملعا هللاو تهیلع تفقو اميف- تبلت ال ةيقابلاو ريره يبأ ثيدح ادانسإ اهفظنأ

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح امآ #۴

 نباو «(1۳۸ ,579/) دوراجلا نباو ,.(80945) دواد ويأو .(۳۷۱۲/۲) دمحأ :هجرخأ

 )٤۹/۲ مكاحلاو «(5851/) ينطقرادلاو ۲ ١٠8/8 /5) «لماکلا» يف يدع نباو )٥۰٩۹۱(« نابح

 «حابر نب ديلولا نع «دیز نب ريثك قيرط نم مهلك (۷۹ :77/7-30) يقهيبلاو ۱۰۱/6 و

 .«نيملسملا نيب زئاج حلصلا» :ظفلب ًاعوفرم هب ةريره يبأ نع
 .«الالح مرح وأ نار لحأ احلص الإ» :يقهيبلاو «نابح نباو وا وبأ دازو

 .نابح نباو .دهآ اشاح مهعيمج دنع «مهطورش ىلع نوملسملا» :ظفلبو

 .«اهنم قحلا قفاو ام» :-انه- (۷۹ )١/ يقهيبلاو «دوراجلا نبا دازو

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ- نسح هدانسإ :تلق

 نم (0۰/۲) مكاحلاو .(۲۸۸) ینطقرادلا :دنع رخآ قيرط اذه ةريره يبأ ثيدحل مث

 هب هنع «عفار يبأ نع «تباث نع «ديز نب دام ان «نافع ان ءيصيصملا نيسحلا نب هللا دبع قيرط
 .«نيملسملا نيب زئاج حلصلا» :اعوفرم

 .«ةقث وهو «يصيصملا نيسحلا نب هللا دبعب فورعم وهو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاق



 ۳۹۹ ( راربألا بولق ةحهب ۱

 اهحيحص- طورُشلاو حلّصلا عاونأ َنْيَب فیرشلا ثيدحلا اذه يف ممَج
 حضاو دحب ىصحُي ال ام هدارفأو ملعلا عاونآ نم لمشي مالكب -اهدسافو
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 وو

 «لالحا مرح اذ الإ «هب ساب ال ٌرئاج هنا حلُصلا يف لصألا نأ رّبخاف

 .ممذلا ةءاربو بولقلا ةمالسو عازنلا مسح نم هيف مل ٌرْيخ حلصلاو

 وأ نیع وأ «نیدب هل رقي ناب «رارقإلا يف لاومألا يف ٌحلّصلا هيف لخدیف

 وز را هی صلا

 زوجي ال ءاهقرسيو رابخألا بلقی» :(0۷9) «نيحورجلا» يف نابح نبا لاق :تلق
 .ها«درفنا اذإ هب جاجتحالا

 :ًاريخأو

 دبع نع «ةدئاز يبأ نب ییجم انثدح :(۲۳۷ /۵) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا لاق - أ

 .«مهطورش دنع نوملسملا» :لاق خي ینلا نأ انغلب :لاق ءاطع نع «ناميلس يبأ نبا وه كلملا

 :-ةدئاف اميأ هنم تدفتسا دقو- )١57/5( «ليلغلا ءاورإ» يف ينابلألا ثّدحما لاق

 .ها«ملسم لاجر تاقث مهلك هلاجر «حيحص لسرم هدانس)»

 (ةرسمّسلا رجأ باب ١4- ةراجالا باتك -۳۷) «هحيحص يف يراخبلا هقلع - ب

 .(مهطورش دنع نوملسملا» :4 ىلا لاق بام

 الإ ...» :هلوق اشاح هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ةتباث ثيدحلا لمجف ؛هيلعو

 :هجرخأ ام هنع ينغي هنأ الإ ديدشلا هفعض ىلع ىقبيف ««امارح لحأ وأ ءالالح مرح أطرش

 ٠ طرتشا نم» :اعوفرم اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم )١10١4( ملسمو ؛(7071) يراخبلا

 .«طرش ةئم ناك نإو ؛لطاب وهف هللا باتك يف سيل أطرش



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) 51

 مث «ركنيف «نیع وأ نيد نی اقح هيلع يعدي ناب راکنالا حلصو ۱

 ؛هريغ وأ «ءاربإ و و يوسوس مس سا

 و يول مااا

 ؛هرادقم هبتش وأ ءامهيلع وأ امهدحآ يدع رج نا ا .قلیوط

 لذا نا حشو «هیلع ناقفتی ام یلع ناحلاصتیف

 يف ةكراشم نينا نيب نوكي وأ ءّرخآلا امهنم لك للحب نأ :كلذ ماقو

 مث «-نايعأ وأ «نوید نم> ا لاب وأ ةيِصَو وأ و وأ «ثاريم

 قوقح نی قح يف نيَجوزلا نيب ةحلاصملا كلذ يف لخدی كلذكو

 ناو «-ةرضاح وأ ٍةيضام ءاهريغ وأ نکسم وأ ةوسک وأ ٍةقفن نم- ةيجورلا

 ءاقبل وأ .هتیقب ءافيتسال ؛هقح ضب نع امهذحا ضعي نأ لا تضتق

 امك ی ل ا اع تار ءلّصفلا لاوزل وأ ّیجو لا

 یخ حلصلو ًاحلص اَمه احلي نأ اهل حاج الف :امهقح يف لاعت لاق

 .[ ۱۲۸ :ءاسنلا]

 ناقفتی لام e نیم و كلذکو

 .«نیملسلا نیب زئاج 59 ۳ ۳۳۳ اذه کف

 صنب ٌدساف وهف مارا ليلحت وأ ؛لالحلا میرحت حلصلا نهضت إف



 ۳۱۱ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 حلصل وأ م یورفلا ةحابا وأ ارحالا قر ىلع حلنصلاک «ثيدحلا اذه

 3 اوطسقأو لا 7 برخلاف :ىلاعت هلوقب هللا هدّيق اذهلو ؛ملظ هيف يذلا

 اذإ ةأرملاكو «ه رکلاک رارطضا حلص وأ ٩[« :تارجحلا] «تطسقملا + بحب : هل

 امو هند ريغب ریل قح ىلع حلصلاکو «هنم ييتفتل املظ اهجوز اهلَّضَع

 .حیحص ريغ مرح حل غول اذهف «كلذ هّبشأ

 الإ مهطورش ىلع َنيمِلسملا نأ ثيدحلا اذه يف ٌربخأف :طورشلا امأو
 يتلا يه طورشلا ناف ؛ٌريبك ٌلصأ اذهو ألالح مرح وأ مارح ّلحأ ًاطرش
 اج كلذف ةحلممو ظح هیف هل ام رخآلا یلع نیدقاعتلا دحا اهطرتشی
 .هب فرتعاو هیلع ٌرخآلا ةقفاو اذإ مزال وهو

 دبعلا طر شك ءادوصقم افصَ ميلا يف يرتشلا طرتش *ا اذإ لثم كلذو

 حراجلا وأ ات نأ هام ةثاذلا وأ «ينالفلا لمعلا ؛ وآ ءابتاك

 .دوصقملا ینالفلا فصلا اهيف وأ ةليمج وأ اركب ةيراجلا وأ و

 وأ مس جا جم هضعب وأ ملا نأ يرتشملا طرتشب د ْنأ لثمو

 نب ٌرباج عاب امك ةمولعم هدم هب عیسی نا ئابلا طرتشيو ءيا عیب

 ىلإ هّرْهظ طّرتشاو ْلَمَج ي ینلل امهنع هللا يضر يراصنألا هللا ربع
 ظ ظ لا

 لمعتسي وأ نواعم ةدم ناکدلا وأ ثلا ینکس نآ لثمو

 .(۲۹۹ص) «طيحملا سوماقلا» .اهازه اهيف خم ال :يأ (۱)

 ملسمو ۲۹۱۷(۰ ۰۲۸۲۱۱ ۰۲۷۱۸ ۰۲۳۸۰ ۰۲۳۰۹ ۰۲۰۹۷) يراخبلا :هجرخأ (۲)

 .!حیحص نسح ثيدح)» :لاقو ۱۲۵۳) يذمرتلاو ۰6۳۵۰۵) دواد وبأو 6۷ ۲) )¥10(



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳

 . گلد هبشآ امو و ةدم ءانإلا

 طورشتلا نم یه «ةلافكلاو نامّضلاو ءنهّرلا طورش كلذكو

 .ةمزاللا ةحيحصلا

 ةكريش وأ "ةءبّراضم يف ناكراشتملا اهطرتشي تلا طورشلا لشد

 هه و ةطتيو للجو ب کج EDS ا وأ 0 ةوصجو 5 "ناني

 ام بسحب امهنيب حبرلا نوكيو هيف رجتيل ؛ناسنإ ىلإ هلام لجر عفدي نأ :ةبراضملا (۱)

 0١١(. /؟) «ليبسلا رانم» :رظنا .هيلع ناقفتي

 امهنيب حبرلا نوكيو ؛هيف نارجتي لام يف رثكاف ناثثا كرتشي نأ :نانعلا ةكرش (۲)

 .(۵۰ ۰-٩ ۳۲۶ لا وا .هیلع ناقفتی ام بسحب

 اذإ :نعیو ءنعي ءيشلا نع :كلوق نم ةقتشم يه :امهریغو ةبيتق نباو ءارفلا لاق

 يوونلل «هيبنتلا ظافلآ ريرحت» .هیف اکرتشاف لاما اذه ضّرع :يأ ءامه نع هنأك .ضرع

 .(۲ ۰۵ ص)

 امهمتذ يف سانلا نم نایرتشی ءام حبر يف امط لام ال نانثا كرتشي نأ :هوجولا ةكرش (۳)

 .نمثلاب هليفكو رخآلا ليكو لكو «لام سأر امه نوكي نأ ريغ نم امهب رجاتلا ةقثو امهیهاجب

 «تارصتخملا رصخأ»و ۰۵۱۵ /۲) «لیبسلا ا )7١/ ۷٤(« «یواتفلا عومجم» :رظنا

 ظ ۱ .(۱۸6ص) نابلب نبال

 :-ناعون يهو- نادبألا ةكرش ()

 .شاشتحالاو تاطتحالاک حابلا نم امهنادبأب ناکلمتی امیف اکرتشی نأ :لوالا

 امهدحا لمع نإف ؛ةطايخو جسنک لمعلا نم امهممذ يف نالبقتی اب اكرتشي نأ :يناثلا

 00 .اطرش ام ىلع امهنيب بسکلاف هبحاص نود

 رصخا»و 0۱٩-60۱۷ /۲) «ليبسلا رانماو ۰۷۳ /۳۰) «یواتفلا عومج» : :رظنا

 .(185١ص) «تارصتخملا



 ۱1۳ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 مارل TED نت اقا دا وا فازوا

 .طورشب هرمث نم ءزجب هح اصمب موقي نمل رجش عفد :ةاقاسلا (۱)

 .(۵۲۰/۲) «لیبسلا رانم» :رظنا

 كلام نم رذبلاو ءاهعرز نم جرخ ام ضعبب ضرألا ىلع ةلماعلا :ةعرازلا (۲)

 0 .ضرألا

 .(۲۱۷ص) يوونلل «هیبنتلا ظافلأ ريرحت»

 قيدص ةمالعلل -لاط نإو- عتام عفان مالك داريإ ماقملا اذه يف نسحيو :(ةزيزع ةدئاف)

 نأ ملعاو» :(ينابلألل «ةيضرلا تاقیلعتلا» /1417/7-4170 /۲) «ةيدنلا ةضورلا» يف ناخ نسح

 هوجولاو نانعلاو ةضوافملاك ةكرشلا نم عاونأل- عورفلا بتك يف تعقو ىتلا يماسألا هذه

 .. ةددجتم ةثداح تاحالطصا لب ؛ةيوغل الو ةيعرش ءامسأ نكت مل -نادبألاو

 اهنم ناك ام نأل ؛يضارتلا درج اهيف لوخدلا يف يفكي عاونألا هذه عيمج نأ :لصاحلاو

 ةلاكولا باب نم اهنم ناك امو «هريغ رابتعا متحتي الو «يضارتلا هطانمف .كللا يف فرصتلا نم

 ۱ .امهیف يفكي ام هيف يفكيف «ةراج لا وأ

 اجلا لقن وأ لقع لیلد يأو !؟اهوطرتشا ىتلا طورشلاو اهوعون ىتلا عاونألا هذه امف
 ةكرش نم دافتسي ام لصاح نأل ؛لیوطتلاو لیوهتلا اذه نم رسیآ رمألا ناف !؟كلذ ىلإ

 نوکیو «هعيبو ءيش ءارش ين رخآو وه كرتشي نأ لجرلل زوجي هنأ :هوجولاو نانعلاو ةضوافلا

 حلا حضاو دحاو ءيش اذهو ؛نمثلا نم امهنم دحاو لک بيصن رادقم ىلع امهنيب حبرلا

 ر نأ نم مع أ وهو «لماکلا نع ًالضف رّصقملا هزاوجب يتفيو «ملاعلا نع ًالضف يماعلا همهفي

 ءاضرع وأ ادقن عوفدملا نوكي نأ نم معأو «فلتخ و أ نمثلا نم امهنم دحاو لک هعفدی ام

 يلوتلا نوکی نأ نم معأو .هضعب وأ امهنم دحاو لك لام عیمج هب ارجتا ام نوکی نأ نم معأو

 .امهنم دحاو لک وأ امهدحأ ءارشلاو عيبلل

 ای ی یوم 2

 . ا !تاحالطصالا يف هاشم الف ؛هصخي



 ) راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۱

 .رّرغلاو ةلاهجلا ىلإ دوعت يتلاك هسکعو

 طورشلا نم مهایاصوو مهفاقوآ يف نیصولاو نیفقاولا طورش لثمو
 .مرحم يف لخدت ملام .ةحيحص اهلکف ؛ةدوصقملا

 ها ءاهذدلب وأ اراد طرتشت نأك ىعورلا نيب طورشلا كلذكو

 .عونلا اذه هب یفوی نأ طورشلا لخأ ناف كامرا وآ ادق

> > > 9 # 

 ىلع ةفاسلا لیوطتو طورشلا كلتل مهفلکتو «تارابعلا كلتل مهرابتعا ینعم ام نکل

 !؟هتحت لئاط ال ام نیودتب هباعتاو «ملعلا بلاط

 بعصي | ؛هحبر يفو ءيشلا ءارش يف كارتشالا زاوج نع ًالاقب وأ اثارح تلاس ول تناو

 .معن :لوقی نأ هيلع

 ! ظافلألا هذه يناعم مّهف يف راحل ؟نادبألا وأ هوجولا وأ نانعلا زوجي له :هل تلق ولو

 هذه ليصافت نم ريشك هيلع سبتلي ؛عورفلا ملع يف نيرحبتملا نم اریثک اندهاش دق لب
 نم رصتخم ظفحب دهع بيرق نوكي نأ الإ مهللا ءضعب نم اهضعب زيبمت دارأ نإ مثعلتيو «عاونألا
 !كلذ ىلإ هب يدتهي ام هيلع لهسي امبرف «هقفلا تارصتخم

 ۱ لاق نِم هيلع فقي ام لک لبقو «لیلدلا نع ةلطاعلا ءارآلا ةرئاد عّسو نَّم دهتجنا سیلو

 يف صحفو «لطابلا لطباو باوصلا رّرق نَّم دهتجما لب ءديلقتلا ءارسأ باد وه كلذ نإف ؛ليقو
 يف مظعُب نمت هفلاخي نم ةفلاخ قلاب عدصلا نيبو هنيب لی لو «لئالدلا هوجو نع ةلاسم لک

 .ها«ناعتسملا هللاو .... لاجرلاب فرعي ال قحلاف .نیرصقلا و



 ۳۵ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 ةبجاولا قوملا ءادأ نسخ

 .«مبتیلف ءیلم یله اب ناو بل "وغلا لطم»

 اع قفتم

 امع یهنلاو «ءافيتسالا نسحو ءافولا نسحب ّرمأآلا ثیدحسا اذه " ۳«

 ؛لظ بجاولا قحا ءادآ ف لس :يآ n لظم» :هلوقف

 نأ ريغ نم «هيلع ام ءادأ لا الا رداقلا ىلع ذإ (كلدعلا را كرت ل

 ge وأ «حاحلإو بلط ىلإ قحلا بحاص َجِوْحُب

 ۱ .ملاظ َرُهَف ءافّولا ىلع

 .ءافولا ىلع اهب ريقي لا تادوخوف هدنع و :يغلاو

 هللا بَجْوَأ دقو «ريخأتلا يف هيلع ّجَرَح ال ٌَريمعملا نأ :ثيدحلا ٌموهفمو

 ريغب ريغلا لام رذخاب صتخي ال الا ملظلا نأ :ثيدحلا اذه نم ٌمهفنو

 )١( ملسمو ۲۲۸۸(۰ ۰۲۲۸۷) يراخبلا :هجرخأ )1١95554()717(.



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۹

 .نوکی هجو ياب هّقح ىلع وأ «ریغلا لام ىلع ءادتعا لک هيف ٌلخدي لب «قح
 ی ذم انساك نايك هر نأ ها ا

 وتقو نسي هج هلطام وأ ؛هفصَو وأ حلا لصأ نيم هل سيل ام هيلع ىحنا وأ
 ءال وه لكف -ارذَق وأ افْضَو- هتمذ ىف هل بجو ام لقا هيلإ ىّذأ وأ ءرخآ ىلإ

 .هلهأ ىلع ''"«ةمايقلا موی تاملظ لو ؛مهلاوحآ بسم نوملاظ

 ْنأ هيلع قحلا هل نم ناو ءافیتسالا َنْسُح ىرخألا ٍةلمجلا يف ٌركذ مئ

 هرْمَأ نم هقهزُي الو ءريسعت الو ءجاعزإب ال ءريسيتو يفورعمب هّيحاص بتي

 .صقن الو ةرضم اهيف هيلع سيل ةهج ىلإ ههَّجَو اذإ هيلع ْمِنَنم الو ءارْسُع

 الو لطام ريغ ءافولا ىلع رداق :يأ- ءىلم ىلع هقحب هلاحأ اذإف

 هلل رك اذهلو ؛ةحامسلاو ءافيتس الا نسخ نِم اذه ناف ؛هيلع لتحیلف .-

 هل و فورشملاب عانا ؛يش هبخأ نم هل يع نضل هيي و

 :مقورعلاسب فا هیلع اا بحاص َرَمَأَف ۷۸ : ةرقبلا] «ناسخاپ

 .ناسحإب حلا هيلع نم يدوي ناو ءالقعو افرع نختسلاو

 e :لاقف ءليمجلا فصلا اذهب فصتا نم و اعد دقو

 ۲ یضتقا ا نطق 1 ای ا اذإ احُمس ؛عاب اذإ احْمس

 اهبحاصل ىجري ؛ ءاضتقالاو یاضقلا يفو تلماعلا ةرشابم يف نا اف

 نی بال يتلا ةکرابلا ةوعّدلا هذه تحت هلوخدل ؛يوينذو نيد ريخ لک
 و.

 اخر

 .رشع نماثلا ثيدحلا ؛(۱۱۰ ص) هجيرخت مدقت )١(

 رباج ثيدح نم هل ظفللاو ۰ ۳) هحام ٠ نباو ۰ )۷١ يراخبلا :هجرخأ (۲)

 .«ىضق اذإ اشف :نود امهالك «هنع هللا يضر



 ۳۷ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 هللا تيأر الإ صولا اذهب ارجات جت ال كئاف هانابع كلذ َدِهوُش دقو

 ةرساعلا بحاص هسکغو «ةک بلا هيلع لاو اخ قزرلا هیلع يصادق

 ریسیتلا ءازجف ءلّمَعلا سنج نِ ءازحاو ؛نیلیاعلا قاهرإو یسعتلاو

 ؛ةميرغ هاکش اذإ ّقحلا ءاداب همازل ّبَجَو ًاملظ "ینغلا ُلْطَم ناك اذإو

 .هميرغ َحَمْسُي وأ ءيّدؤي ىتح َررُع الإو «ىدأ ناف

 نی ذأ امل ٌمْرغلا هيلعف ؛هتياكش ببسب هعرغ ميرغت يف بیست ىتمو

 قدم نقي كلذو «ببسلا ره هنال ؛هلام

 .نامضلا هيلعف املظ هريغ ميرغتل بیست نَم لک كلذكو

 ءىلم ىلع هقحب لوح نم ناو لاو باب يف ٌلصأ ثيدحلا اذهو

 .عنتمي ْنأ هل سیلو لّوحتی ْنأ هيلعف

 نيو هیف ان «لوحتلا هيلع سيلفا لمر یلع ريحا اذ] هلا :هنوهفمر

 .هیلع ررضلا

 نَمث وأ ءضْرق نم معلاب ةتباثلا ٌنويُدلا يه :هب لوحتي يذلا ئحلاو
 .امهريغ وأ «عیبم

 ىلإ ميرغلا قح َلّوحتو «ليحملا ةّمذ تعرب هعبئاف ءىلملا ىلع هّلوح اذإو
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 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۸

 :نوعبرالاو يداحا ثيدحلا

 قوفحلا ءاصأ عیوجو

 : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بدنُج نب ةرمس نع

 .(هّيْدؤَن ىتح «تذحخأ ام ديلا ىلع»

Aa <يئاسنلا الإ نتسلا لهأ :هاور (۱۳ ب < .ث  . 

 نسح ثيدح اذه» :لاقو )١1177( يذمرتلاو )۴٠١١(« دواد وبأ :هجرخأ )١(

 (ةيارلا بصناو (40۸4مقر 77/4) يزملل «فارشألا ةفحت» يف وه نيح يف- «حیحص

 نباو 0۷۸۳ مقر4۱۱/۳) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو -«نسح» )١178/5(: يعليزلل

 يمرادلاو .(۲-۱۳ ۰۸ /۵) دمحأو (171/9) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نباو .(۲۰۰) هجام

 مکاخاو ؛(۲۱۸/۷) «ريبكلا مجعلا» يف يناطلاو ۱ ۰۲ ) دوراخا نباو ( ()

 و 40 ٩۰ /5) يقهيبلاو ۲۸۱ ۰۲۸۰) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو تسمو( )

 بدنج نب ةرمس نع نسحطا نع داتق نع هةبورع ىلا نب دیعس قیرط نم مهلک ۸
 .اعوقاوم هب هنع هللا يضر

 يذلا ةرمس باتك لوبقل مكلذ ؟-نسحلا ةنعنع نم يشخ نإ الإ- ديج دانسإ اذه :تلق

 (نیعقولا مالعإ» يف ميقلا نبا مامإلا لاق عاطقنالا يضتقي ال كلذو «ةداجو نسمحلا دنع

 بتكلاب لمعت ةمألا لزت لو .باتک هنأ اذه ةياغو ةرمس نم نسحلا عامس حص دقو» :(۱۲۵ /۲)

 سانلا دامتعا سيلو «مهدعب ءافلخلا كلذكو .بتکلاب لمعلا ىلع ةباحصلا عمجأو ءاثيدحو اميدق

 -بتکی و هللا لوسر ناك دقو «ةعيرشلا تلطعت اهيف اب لمعي مل نإف .بتکلا ىلع الإ ملعلا يف



 ۳۹ ( راربألا بولق ةجهب )

 امو هر و بصخلاک «قح ریغب سانلا لاومآ نيم هتذخآ ال لماش اذمو

 ۱ .ةراجإو نهرک «قحب هتذخأ
 ريغب- قح ريغب ريغلا لاه دغا وشو ؛بصغلا وهف :لوألا مسقلا امأ

 نما :لوقی د هللا لوسر ناف ؛تامّرحلاو ملظلا مظعأ نِم وهو هاضر

 ۰ «نیضرآ عبس نم ةمايقلا موي فوط ضرألا نم رش َديِق بّصغ

 ؛هتميق فاعضأ هدر ىلع مرغ ولو «هذخأ ام دری نأ بصاغلا یلعو

 ناف .هسفن ىلع ٌررَّضلا ّلخذأ يذلا وه هنأل ؛هدر يف ٌررض هيلع راص ولو
 .هنوض فلت ناو هيب هئاقب ةدم هترجأ هيلعو ءهيصقن "شرا عم هدر صَقَن

 وأ «نهر وأ قراجاب هبحاص اضرب رغلا لام تذخا ديلا تناك اذا امآو

 بحاص ۵٩ ا بحاصف :اهربغ وآ تعرازم وآ قاقاسم زانق ا
 هبلع ناطق الف ؛رطیرفت الو ت ربغب رب يهو تفت ناف« دق يذلا

 .اهنیض ؛اهيلع دعت وأ اهظفح يف طيرفتب تفلت ناو

 هؤافلخ كلذكو «باتك اذه :لوقي الو «هيلإ لصت نم اهب لمعيف «يحاونلاو قافآلا ىلإ هبتك

 .مويلا ىلإ سانلاو «هدعب

 .ها«نوخي ال باتكلاو نوخي ظفحلاو «لطابلا لطبأ نم دسافلا درابلا لايخلا اذهب نئسلا ٌدرف

 .(۱۳۰۱-۱۳۰۵) «سيلدتلاب هتقالعو «يفخلا لسرلا» :رظنا

 ....ملظ نم» :ظفلب ةشئاع ثيدح نم )١117( ملسمو «(۲۵۳) يراخبلا :هجرخأ (۱)

 (طيحلا سوماقلا» :رظنا .ةعلّسلا يف بيعلاو ةمالسلا نيب عفدُي امو «ةّيّدلا :شْرآألا (۲)

 .(۷۵۳ ص)



 ( راربألا ب ولق ةحهب ) ۳۳۰

 :ثیدحا اذه يف لخّدو ءاهبحاص ىلإ اهّدر اهنم ضرغلا یضقنا یتمو

 .«هيدؤت ىتح تذخ ام ديلا ىلع»

 ضرغلا ءاضقناب اهبحاص ىلإ اهدري ْنأ ریعتسلا ىلع «ةّيراعلا كلذكو

 .مزال ۱ زئیاج 4 ةلراغلا نال ر بلط وأ ءاهنم

eصحيح  

 O ا واب

 .ةثالثلا لاوقألا

 .هظفخيل هذخأف ءريغص وأ ءديفس وأ نونجم ديب لالا دجو ول نكلو

 E عل ور ال نی رپ مپ بت

 ل ناف ءالماك اماع اهفيرعت هيلعف : ءاهطاقتلا زوجي يتلا ةّطَقّللا ذخأ ولو
 نإ هيلإ اهملس ؛اهَقصوَو كلذ دعب اهّبحاص دَّجَو ناف ءاهدجاول يهف ؛فرعت

 ی و لامعتسا ها دق ناك نا اتو دووم تناك

 .ملعأ هللاو يک اا منم ةلمج نی هک
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 .اهکلامو اهحاص :يآ )۱(



 ۳۳ ۱ )) رارألا ب ولف ةجهب (

 س سس
 هدا

 :نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا

 اهُهاسهأو ةعؤشلا ٌماكَحأ

 :لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع

 هدودسحا تعقو اذإف مسی مل ام لک يف ةعفشلاب لي هللا لوسر یضق)

 .«ةعفش الف .قرطلا تفرصو

 .''”يراخبلا هاور

 ال امو ةعفش هيف امو اهلك ةعفشلا ماکحا :ثيدحلا اذه نی خؤي

 .هریغو ٌراَقَع :نامسق يهو «ةکرتشلا لاومألا يف يه امنإ ةعفْسلاو

 ال راقَعلا ريغ ّنأ ىلع لدو «راقَعلا يف ةعفشلا ثيدحلا اذه يف تبثاف

 ال تالوقنملا عيمجو دوقنلاو «تاثاثألاو «تاناويحلا يف ةكرشلاف «هيف ةعفش

 .اهنم هّبیصن امهذحأ عاب اذإ ءاهيف ةعفش

 هل ظفللاو (۹۷۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۲۵۷ ۰۲۲۱6 ۰۲۲۱۳) يراخبلا :هجرخأ (۱)

 وأ ةعبر :مّسقت مل ةكرش لک يف ةعفشلاب ل هللا لوسر یضق» :هظفلو (۱۳6) (1108) ملسمو

 وهف هنذؤي لو عاب اذإف كرت ءاش ناو ءذخأ ءاش ناف «هکیرش نوری ىتح عيبي نأ هل لحي ال طئاح

 .«هب قحأ



 ( راربألا ب ولق ةحهب ) ۳۳

 راتخاو قرطلا تفرصو ثودحا دو تْرِرفَأ اذإف تاراقعلا امأو

 ٌريصي هّنأل ؛ثيدحلا صن وه امك ءاهيف ةعفش الف هّیصن نییکیرشلا نم لك
 .هراج ىلع هل ةعفش ال ٌراجلاو ءاراج لئنيح

 .هّبيصن مهدحأ عر نی سو یو مونا اواو

 هيلع عَقَر يذلا نمثلاب راد نانو عملا نيقابلا ءاكرشلا وأ كيرشللف
 کلم ِرْذَق ىلع لک «دقعلا

 يا هست ذل اتل ني قرن ل تيدا ماش
 ررُضلا ةلازا يهو- ةعفشلا يف ةمكحلا نو ؛حيحصلا وه اذهو د

 ا ب ير

 فیعضف ؛نْيَعونلا نيب قيرفتلا

 سس سیو با

 .امهوحن وآ هرثب وا لره قیرطک "وكلما قوقح

 يف كارتشالا اذه ّنِإ :لاقو «عونلا اذه يف ةعفشلا بجوآ نم :مهنمف
 وهو كانه ررّضلاک اذه يف ٌررّضلاو .كللا عيمج يف كارتشالا ریظن قحلا اذه

 .ةلدألا هيلع لدت يذلا

 .دمحأ مامإلا بهذم نِم روهشلا وه امك «ةعفش هيف تبني مل نم :مهنمو

 باب نم هدنع ةروُصلا هذمو ءاقلطم راجلل اا ا نم :مهنمو
 .ةفينح يبأ مامالا بهذم وه امك «ىلوأ

 .(ةیدوعَسلا فاقوألا)و «حتفلا راد) یتعوبطم يف امك قایسلا اهیضتقی ةدايز (۱)

 .«ةیکللا» :(بتکلا ملاع) يفو ««نيكلاملا» :(حتفلا) ةعوبطم يف (۲)



 ۳۳۳ ) راربالا ب ولق ةجهب 0(

 وهو «ذحاب ۸ ءاش ناو احا ءاش نإ هلا كيرگلل تب و ینلاو

 ىلع لدي اه وأ ءاحيرص اهطاقساب الإ طقست ال ىتلا قوقحا ةلمج نم
 :طاقسألا

 يف ةصرف هل نوكي نأ ريغ نم ءاهب للا ىلإ ًادج ةردابلا طارتشا امأو
 .هيلع لیلد ال لوق اذهف «هيلع قلا حلا اذه

 لخک ةعفُْشلا» :امهودروآ a اولدتسا امو

 يف يدع نباو (۲۷۵/۲) «نیحورجا» يف نابح نباو (۲۵۰۰) هجام نبا :هجرخآ (۱)

 ةمحرت - 0۷ /1) «دادغب خيرات» يف بيطخلاو «28/5) يقهيبلاو )5١188/57(« «لماكلا»

 نمحرلا دبع نب دمحم نع «ثراحلا نب دمحم قيرط نم مهلك ((۳۰۸6) راصقلا ميكح نب ميهاربإ

 .اعوفرم هب رمع نبا نع «هيبأ نع «ينامليبلا

 :للع هيف هاو هدانسإ :تلق

 لاق لب :(0875) «بيرقتلا» يف امك فيعض يثراحلا وهو «ثراحلا نب دمحم :ىلوألا

 .«كورتم» )٠١48/57(: «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هنع

 «(۳۲۹) «ریغصلا ءافعضلا» يف يراخبلا هنع لاق «ينامليبلا نمحرلا دبع نب دمحم :ةيناثلا

 :(077) «نيكورتملاو ءافعضلا» يف يئاسنلاو (۱3۹4مقر ۳۱۱/۷) «حرجلا» يف متاح وبأو

 .(ثيدحلا رکنم)

 اهلك ثيدح ىتنمب ًاهيبش ةخسنب هيبأ نع ثّدح» «(۹44) «نيحورجلا» يف نابح نبا لاقو

 .ها«بجعتلا ةهج ىلع الا بتكلا يف هركذ الو هب جاجتحالا زوجي ال .ةعوضوم

 بجي ال» :(47 /0) «تاقثلا» يف نابح نبا لاق دمحم دلاو ينامليبلا نمحرلا دبع :ةثلاثلا

 هيبأ ىلع عضي نمحرلا دبع نب دمحم هنبا نأل ؛هنبا ةياور نم ناك اذإ «هثيدح نم ءيشب ربتعي نأ
 ت .«؟تئاجعلا



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) 517

 :حيحصلاف ؛؟ءيش ال ىنلا نع امهنم حصي ملف 0 هاو نمل ةعفشلا»

 اذإ ةجح هب موقت ال فيعض ينامليبلا نبا 0 /۲) «ننسلا» يف ينطقرادلا لاقو

 .ها« !؟هلسری اب فیکف .ثیدخا لصو

 نم دحآ نم عمسی ملاذه نمحرلا دبع ذإ عاطقنالا يهو :ةعبار ةلع ةفاضا نکیو

 .(4۹6 /۲) «بیذهتلا بیذهت» :رظنا .ةرزج حلاص هدافآ «قّرس نم الإ ةباحصلا

 اهرکذی ةرکنم ظافلأ ةياور :باب) نمض «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هدروآ ثيدحلاو

 .(ةعفشلا لئاسم يف ءاهقفلا ضعب

 فیعض هدانساو» :(۱۲۷۸ مقر۵۱/۳) «ريبحلا صیخلتلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 نبا هدروآو «ةربثک هریکانم ينامليبلا نب نمرلا دبع نب دمحم هیوار :ةياور يف رازبلا لاقو ءادج

 هخیش فیعضتو هفیعضت یکحو «ينامليبلا نبا نع هیوار ثراحا نب دمحم هجرت يف يدع

 .هل لصأ ال :نابح نبا لاقو

 .رکنم ١57([: مقر 514 )١/ متاح يبأ نبال «للعلا» يف امک] ةعرز وبآ لاقو

 .ها(تباثب سيل :يقهيبلا لاقو

 .«ادج فیعض» :(۳۷۹/۵) «لیلغلا ءاورإ» يف ينابلألا لاقو

 )١( مزح نبال «یلحا» :رظنا «عيبلا عم اهبلط :يأ ءاهبثاو )۱۸/۸(.

 .ًاعوفرم هل لصأ ال (۲)

 ىلإ فاضم عوضوم بوذكم لوق» :(۱۵۹۷ ةلأسم ١7 /۸) «ىلحملا» يف مزح نبا لاق

 .ها او هللا لوسر

 «هفنصم) يف قازرلا دبع هجرخأو «بيرغ» )٤/ ۱۷١(: «ةيارلا بصنا يف يعليزلا لاقو

 ل د ا ی یا :حيرش لوق نم

 .ها«باتكلا رخآ وهو «نيعباتلا مالك باب يف «ثيدحلا بیرغ

 :حيرش لوق نم قازرلا دبع جرخأو» :(۵۷ /۳) «ریبا صيخلتلا» يف رجح نبا لاقو

 .ها«هلئالد يف تباث نب مساق هركذو ءاهبثاو نمل ةعفشلا اما

 ١5405(. مقر) ًاعوطقم «فنصملا» يف قازرلا دبع دنع وهو :تلق



 ۲ ۲۳۲ ۵ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 -اهوحن وأ .بیعلا وأ ,طرشلا رایخ نم قوقحلا نِم هربغک- حلا اذه نأ

 ظ .ملعأ هللاو ءلْعِف وأ لوقب هّبحاص ُهطقسأ ْنِإ الإ تباث ""[قح]

FF FR دعا 

 .هالعأ هانتبثأ ام باوصلا ٌلعلو «-فيرعتلاب- «قحلا» :«ةجهبلا» تاعوبطم يف (۱)



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۳۹

 اهغاوناو تاكرّشلا ةكرب

 و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ناف «هّبحاص امهذحأ ْنْحَي ملام نیکیرشلا ثلاث انأ :ىلاعت هللا لوقی»
 .«امهنیب نم تجرخ هناخ

 .'''دواد وبأ هاور

 ةکرش :اهّلک تاکرشلا عاونآ زاوج یلع همومعب ثیدحا اذه لدی

 عاونآ نِم اهريغو E تبراضلاو یوجولاو «نادبألاو «نانعلا

 هححصو (۵۲/۲) مكاحلاو «(۲۹۱۰) ینطقرادلاو .(۳۳۸۳) دواد وبأ :هجرخأ (۱)

 .يميتلا نايح يبأ نع «ناقربزلا نب دمحم قيرط نم (1/8/7-74) يقهيبلاو «يهذلا هقفاوو

 .اعوفرم هب ةريره يبأ نع «هيبأ نع

 ؛دانسالا فيعض ثيدحلا» :(۲۸۹/۵) «ليلغلا ءاورإ» يف ينابلألا ةمالعلا لاق

 .نايح نب ديعس نايح يبأ دلاو :ديري «... هيوار ةلاهجو «هلاسرإو هلصو يف فالتخالل

 نم فرعي الو .لاح هل فرعت ال» :(4۹۰ )٤/ «ماهیالاو مهولا نايب» يف ناطقلا نبا لاق

 .«هنبا ريغ هنع ىور

 اليكوتو ءةبراضمل او «ةمذلا يف ًاعيبو ًءارش هبحاص ىلإ لک ضوفي نأ يه :ةضوافملا (۲)
 .اناهتراو «لاملاب ةرفاسمو

 .(018/5) «لیبسلا رانم» :رظنا



 ۳۳۷ ۱ ( راربألا بولق ةحهب ۱

 .ناکراشتلا اهیلع قفتی قلا تاكرشلا

 ؛داوجلا لصألاف الاو عنا ىلع ُلاّدلا لیلا هيلعف اهنم ائيش منم نمو

 .تالماعلا لک يف اولا لصالا نآلو ءهلومشو ثيدحلا اذه

 قدّصلا ىلع تيب اذإ ءاهتكربو تاكرتخلا لضف ىلع ثيدحلا ٌلديو

 لاني يتلا بابسألا هل رسيو ءِهِقزر يف هل َكَراب هعم هللا ناك نَّم ّنإف «قنامألاو

 داش ناغأو تستحم ال فين نو و قزرلا اهب

 ينو ؛مهیآر يف ءاكرشلا نيب نواعتلا اهيف لصحي تاكرشلا نأ كلذو

 عامتجابو يدرفع ردحاو لك اهيلع راقي ال ًالامعأ نوكت دقو «مهلامعأ

 و ا تاكرشتلاو ءاهكاردإ کمی لاومألاو لامعألا

 .اهريغو «لامعالاو ناكا ق استو

 درفتب لصح ال ام ةحاّرلا نم اهب لصح اهنأ بلاغلا نف اضيأو
 وأ رخالا ةحار عم لمعلا امهذحأ ريديو يرجي دقو «''”[هلمعب] ناسنإلا

 .هيضرم تقو وأ .هنامهم صضعبل 4 هبامذ

 وأ امهدحآ یونو اا اهتلخد اداف فنامالاو قدصلا 9 هلک ادهو

 تهذو ءامهنیب نم هللا َم جرخ هنم نكمتي ام ءافخإو «رخآلا ةنايخ امهالك

 .ملعأ هللاو «ثیدحا اذهل دهشت ةدهاشملاو ةبوجتلاو ؛بابسألا رّسيتت مو ةكرلا

 3 2 لب لب

 .(بتکلا ملاع) يف وهف هانتبثأ امو ؛«هملعب» :تاعبط نم اهعبت امو عوبطلا لصالا يف )١(



 ( راربألا بولق ةجهب ) 517

 :نوعبرألاو عبارلا ثيدحلا

 ةيحاص یوه دعب ةعفن يرجي اه

 :326 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 عفتني ملع وأ «ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا دبعلا تام اذإ»

 .«هل وعدي حلاص دلو وأ «هب
 . ملسم هاور (۱)

 نشلا وأ ءريخلا َنِم ٌدابعلا اهنم ُدوزتي ءلَمَع زاد هللا اهلَعَج اينّدلا زاد

 .ءازجلا راد یهو «ىرخألا رادلل

 مهترخال اهنم اودّوزتي مو راّدلا هذه نم اولقتنا اذإ نوطرفلا مدنیسو

 هیانسح دیزی نأ دبعلا نکمتی الو ٌكلاردتسالا نكمي ال لتنیحو مهدجسی ام

 هذه الا هنع دبعلا لّمَع عطقناو «كلذک هتائيس نم وحی الو «ةرذ لاقثم

 .هلمع راثآ نم یه ىلا ةثالثلا لامعألا

 تاراقعلل فقّولاك كلذو ؛اهعفن ُرِمتسملا :يأ «ةيراجلا ةقدّصلا لول

 عفتني يتلا تاناويحلا وأ ءاهلامعتساب عفتني ىتلا يناوألا وأ هاهلغب عفتني يتلا

 ءاهب عافتنالاو اهامعتساب متنی قلا فحاصلاو بتکلا وأ ءاهيِفانمو اهبوكرب

 )١( ملسم هجرخأ )١157١( )١5(.



 ۹ ( راربألا بولت ةجهب )

 .اهب عفتني يتلا اهريغو «تويبلاو «سرادملاو .دجاسلا وأ

 مظعأ نم : اذهو ءاهنم ءيشب عفت ماد ام دبعلا ىلع راج اهّرجأ اهلکف

 ؛ةَينيدلا رومألا ىلع ةناعإلا اهيف يتلا فاقوألا امر بفق ولا لئاضف

 .كلذ وحنو «ةدابعلل غرفتلاو .داهجلاو ملعلاك

 / ۳ ۳ 7 5-5 و

 .ةبرقو

 ةیلطلا هملع يذلا ملعلاک «هدعب نم هب عفتني يذلا ملعلا ئاتلا

 يف اهفنص ىتلا بتکلاو «سانلا نيب هرشن يذلا ملعلاو «ملعلل نيّدعتسملا

 .ةعفانلا مولعلا فانصأ

 راج هرجأ ناف «ةباتك وأ ةرشابم هميلعتب ٌعافتنالا لسلست ام لك اذكهو

 سم مهّتکو ,نينسلا نم تائم نم اوتام قاده ًءاملع نم مكف هيلع

 .هللا لضف كلذو «مهزیخ لسلست دق مهذیمالتو

 وأ ركذ ءوتنب وأ «نبا دلو وأ بلص ُدلو- حلاصلا ُدلولا :ثلاثلا

 ةرفغلاب هیدلاول وعدي تقو لک يف وهف ههّیاعدو هحالصب هدلاو عفتني -ىثنأ
 .تابوثلا لوصحو «تاجرُدلا عفرو قمحرلاو

 5 نخ انإ» :ىلاعت هلوق نومضم يه ثيدحلا اذه يف ةروکذل مدعو

 3 نها هک فرو EE یوم

 .ةئيسلا وأ ةنسحلا لامعالا نم هورشاب ام وه :اومّدق امف

 .مهریغ هب عفتنا وأ مهري ُهَلِمَع ام .مهامعآ ىلع بترت ام :مهراثآو



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۳۰

 :ةثالث هلَمع راثآ نم دبعلا ىلإ ٌلصي ام ٌميمجو

 .ههيجوتو هتياعدبو هببسب ريغلا اهب لمع زومآ :لوالا

 مفنلا كلذ بّسح یلع ناك عفن يا نإ اهب مدنا روما يالا

 .ربخا يف هب هّیادتقاب

 وآ هنعاهب قّدصت ةقدص وآ «هیل) اهادهآو ممغلا اهلمع رومآ :ثلاثلا

 نیذلا نییحورلا هدالوآ نم وأ نیا هدالوآ نم ناكأ ءاوس هل اعد

 نم وأ نیما هباحصأو هبراقآ نم وأ هداشر)و هتیادهو «هميلعتب اوج رخت

 نم دابعلا ىلإ لصوآ ام بشجو «نيذلا يف هیاماقم بّسحب نیملسلا مومع

 ال يذلا دولا نم دابعلا بولق يف هل هللا لعِج ام بّسحبو «هب بیست وأ رخل ا

 .هل مهرافغتساو «مهؤاعد :اهنم يتلا يقل رانا هيلع تس رقنأ دب

 .فیرشلا ثیدحا اذه یف /لغدت اهلکو

 ملاعلا حلالا دلولاک «عفانم ةدع راحاو ءيش يف دبعلل عمتجي دقو

 .اهب عفتني نَمِل اهبهي و أ اهفقي تلا بتکلاکو «هميلعت يف هوبأ ىعس يذلا

 هیارمث نم يذلا جوزتلا قف بیغرتلا ىلع فيدخل اذهب لدتسیو

 اهمیلعتو ةجوزلا حالصک ؛حلاصلا نم اهریغو «نيحلاصلا دالوألا لوصح

 .ملعأ هللاو «اهبغ عفتتو «هب عقتنت ام
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 ۳۳۱ ( راربألا ب ولق ةحهب )

 :نوعبرالاو سماخلا ثيدحلا

 ةولمملا ريغ تاحابملا ىلإ قيَسلا

 هل وهف ملسم هی زينل ام لإ قبس نشا
)010( 

 ۰ دوادوبآ هاور

 اكلم تسيل ىتلا تاحابلا عيمج ىلإ قبلا :ثیدحا اذه يف لخدی

 اهيلإ قبس نمف اولا ضرألا ءايحإ ىلإ قبسلا :هيف لخديف

 ىقهيبلاو .(۲۸۰/۱) «ريبكلا» يف ىناربطلاو (۳۰۷۱) دواد وبأ :هجرخأ )١(

 قلیغ تنب بونج مأ ینتئدح «دحاولا دبع نب ديمحلا دبع ينثدح «راشب نب دمحم نع ۲ )

 سرضم نب رمسأ اهيبأ نع «سرضم نب رمسأ تنب ةليقع اهمأ نع «رباج تنب ةديوس اهمأ نع
 .(هركذف) :لاقف «هتعيابف ك ینلا تيتأ :لاق

 ف سل «ملظم فبعض دانسإ اذهوا) ۹ /1) «لیلغلا ءاورإ» ي ینابلالا ثّدحلا لاق

 .ها«!دحأ مهنم ًادحأ قوي مل ليهاجم

 ننس) ةعوبطم يف «ءام» ىلإ ةلوصوملا «ام» فيحصت ىلع هبن -هللا همحر- هيفو #

 ةسارد «ذواد ىبأ ننس» يف كلذك وهو !ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم قيقحتب «دواد ىبأ

 !توحلا لامك



 ( راربألا ب ولق ةحهب ) ۳۳۲

 .ءایح الا نودب اهكلمي الو ؛اهکلم :ءانبب وآ ؛اهیلع هئارجا وأ عام جارختساب

 قحا وهف :هئايحإ نود نم اتاوم رجحت وأ «هبئان وأ مامالا هعطقآ ول نکل
 عفرت نأ اماو «اهرمعت نأ ام :هل ليق ءایحالل فّوشتم دجو ناف ؛هكلمي الو هب

 .اهنع دي

 .ةيراجلا ريغو قرهاظلا ريغ نداعلا لاو «رحبلاو بلا دیص ىلإ ٌقبّسلا

 .هنع ةبغر ذوبنم وآ ؛شیشح وأ ااا ل كلا

 نإ فط لار «قاوسألاو ,سرادلاو دجاسلا ف سولحما لإ لاو

 صن ىلإ هيف مجریف «نييعتل "لاو بيترتلا هل لعج رظان ىلع كلذ فقوتی مل

 .نيصوملاو نيفقاولا

 ؛اهب قحأ وهف ؛اه كلام ال ىتلا تاحابلا نم ءىش ىلإ ّقَّبس نمف

 انهعاض اهیف لوقی ىلا تالاعحما یف لامع الا لز قّبس نك كلذکو
 .لغجلاو میدقتلل قحتسلا وهف ءاذك هلف لمعلا اذه يل لمع نم

 ى ٌلخاد هّلکف ءاهريغو "طیقّللاو ةطقللا طاقتلا لإ م نم كلذکو

 .-هوحو لبحا نم- امهریغو ةبرقلاو ةباذلا هب دشت ام :(طابرلا) عمَج (۱)

 .(۲ ۲۹ص ) «حاحصلا راتاو ۰ ٩ص) «ةبلطلا ةبلط» : رظنا

 .حورطلا ذوبنلا :يأ طوقللا ىنعمب :طيقُللا (۲)

 .(۲۳ ص) يوونلل «هیبنتلا ظافلأ ريرحت»



 YY ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نوعبرألاو سداسلا ثيدحلا

 ةثرولا قوقح ءادأ

 .«ركذ لجر ىلؤأل وهف يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقيملا»

 لع قفتم

 36 ول و * *

 )١( ملسمو (۱۷۳۲) يراخبلا :هجرخأ )1١510( )۲(.



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۳

 لَ هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر يلهابلا ةمامآ يبأ نع
 :لوقي

 .«ثراول ةّيصو الف .هقح قح يذ لک ىطعأ دق هللا ْنٍ» 3 5 و 5 ۰ 6 7

 را نباو «یذمرتلاو .دواد وبآ :هاور

 ؛ایاصولا ماکحأو .ثیراولا ماکحا لج ىلع المتشا ناثيدحلا ناذه

 «(۲۷۱۳) هجام نباو «(۲۱۲۰) يذمرتلاو :(73070 0۲۸۷۰) دواد وبأ :هجرخأ (۱)

 يف روصنم نب ديعسو ۰۲۲۱۷ /۵) دمحأو .(۱۱۳۰۸) قازرلا دبعو ۱۱۳۷(۰) يسلايطلاو

 يف يناربطلاو ء«(۳۳٦۳) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ۹6۹(۰) دوراجلا نباو «(571) «ننسلا)

 «(۲۹۳۷) ينطقرادلاو (04۱) «نييماشلا دنسم ينو ۱ ۶ /۸) «ريبكلا مجعلا»

 .(۲۰4 ۰۲46 ۰۲۱۲ /5) يقهيبلاو

 رتاوتم وه لب «هيف كش ال حیحص ثيدحلا» :(۹6 /7) «لیلغلا ءاورإ» يف ينابلالا لاق

 .ها(نیرخأتلا نم هريغو يطويسلا كلذب مزج امك

 «سابع نب هللا دبعو ةجراخ نب ورمع :مهنم «ةباحصلا نم ةعامج نع ثيدحلا ءاج ذإ

 نب هللا دبعو ءبلاط يبأ نب يلعو «هّلا دبع نب رباجو ءورمع نب هللا دبعو كلام نب سنأو

 .مقرأ نب ديزو «بزاع نب ءاربلاو ءرمع

 .(۱5۰۰مقر) «ءاورإلا»و 1۰-64۰7 /4) يعليزلل (ةيارلا بصن) :يف هرظنا



 ۳۳۵ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 يذ لك یطعأو ؛احضاو ًاّمات ًاليصفت ثیراولا ماکحا صف لاعت هللا ناف

 ف «تابّصَعلا ىلع نومدقيف ءاهلهأب ضتارفلا حلي نأ ب را ُةقح قح

 لوصألاو ءروكذلا عورفلا َنِم ٌةَبّصَعلا مهو ؛ركذ لجر لول َوُهف يقب

 .ءالّولاو روكذلا لوصألا عورفو ءروكذلا

 ْنِإف ,ةّهج ُبرقألا شکاف نابصاع عمتجا اذإ تاهجل ا هذه نم ُمُدَقْيف

 ءنبالا نبا ىلع بالا ٌمدقيف «ةلزنم ُبرقألا مْق قدحاو ٍةهج يف اوناك

 ةوقب مهدحآ ریو هقدحاو ةلزنم يف اوناك ْنإف معلا نبا ىلع الثم مَعلاو

 اقلطُم مامعألاو ةوخإلاك «لوصألا عورف يف الإ كلذ ری الو- ةبارقلا

 .بّذل يذلا ىلع -قيقشلا وهو- ئوقألا م مد (-مهینبو

 وأ ءةهج مهبرفأ :يأ (ركذ لُجَر لّوال» 5 هلوقب دارملا وه اذهو

 هی کا اذه وكت اغ وف زا تل اقف

 ةءادبلا يف بصاعلا ىلع مّدقم ضرفلا بجحاص نأ :اذه نم ملعو

 «ضيارفلا لئاسم عيمج يف ٌبیصاعلا طقس ةكرتلا ضورفلا تقرغتسا نإ هو

 ةوخإو مأل ةوخإو ءاَمأو ءأجؤز تل اذإ ام يهو :«ةیرامیلا# يف یتح

 .ثلغلا أل ةوخاللو سالا ماللو حالا جوزللف یاقشا

 مهنأل ؛ءاقشألا طَقَسو .مهضورف مهب انقحلا ضورف لا ءالوهف

 .اهحضوأ اذه ٍةريثك ٍةلدأل حيحصلا وه اذهو «تابّصع

 ذا َضورفلا یلع ؛اهلهأب ضئارفل اوقحلا» :ي هلوقب لدتسیو

 E "لومی هناف ءاضعب مهضعب ْبِجْحَي مو «تمحازتو ترثك

ءاهنم مهس لک ةميق صقتف :ةضورفملا ماهسلا عومجم يف ةدايز :لوعلا (۱)
 مهنم لك بيصنو 



 ( رارألا ب لَم ةجهب ) ۳۳۹

 يتلا میرفلا تادوجوم ىلع تلدأ اذإ نویذلاک «هب تلاع ام بسم مهضورف
 .لدعلا نی اذهو ؛مهنويد رذقب نو مهناف ؛مهنیذل يفكت ال

 .مهنم احاو لكل لمك نأ نكمي ال ءيش قاقحتسا يف نيكرتشم لكف
 .مهقاقحتسا رْداَق ىلع نوصقني مهنإف د ةَيْرِم مهنم ٍدحاول سیلو

 رذقب مه َدِفاَرلا نأ امك ءاهريغو فاقوألاو ءاياصّولاو تابيلا يف كلذو

 | .مهقاقحتساو مهکالما

 تابصعلل هلك لاما ؛ضّرف بحاص دجوپ 1 اذ) هنأ ثیدحا لاير

 ۱ .قباسلا بیترتلا بّسح ىلع

 دجوی لو «ضورفلا باحصأ الإ دجوی م اذإ هنأ ىلع لدي كلذكو
 نم نأ ؛(مهیلع لاعت امك مهضورف رْدَق ىلع مهيلع درب هناف ؛بصاع

 هر اتو مل اذإف .بصاعلل قبلا ىقبت نا اهريدقتو ضورفلا ضرف كك

 .مجازملا مَدَعِل نيقحتسملا ىلع

 كلذ یف نکلو شراولا ربغل ٍةْیصْرلا ةحص یلع ثیدحما ل01

7 
 .تّیحتسا ؛ءاينغأ هتثرو عّديو ءاينغ يصوملا ناك نا

 ؛مهترثك وأ مهرقفل «هثاريم عيمج نوجاتحي هتثروو ءاريقف ناك ناو

 فق وول لا عدي لب يصوي ال ْنأ هل وآلاف

 :6 هلوقب كلذ للغو ءاهعنم ىلع لد ثيدحلاف :ثراولل ةّيصولا امأو

 .«ثراول ةيصو الف «هقح قح يذ لک ىطعأ دق هللا نإ

 ىلع هنرولا ضعب , لضفو هللا دودح ىّدعت دقف ثراول ىصوأ نمف



 ۳۳۷ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 قافتا وه امك «ثراولل ةبجلا وأ ةّيصولا هجو ىلع كلذ عقر ءاوسو «ضعب

 ۱ رو ضعب ىلع هل فقولا هجو ىلع وأ ءاملعلا

 «ثيدحلا ٍظْمَلِل فانم وهو ؛اهزاجأف ءةلأسلا هذه يف مهضعب ذشو
 و

 امو ؛لقأف ثلثلاب ژوجتف :ةننيدلا تاهجلل وأ «ینجالل ةّيصولا امأو

 .ةَنرَولا ةّراج) ىلع فقوتي يثلثلا ىلع از

36 > 9 9 * 



  ( TAراربألا بولت ةحهب (

 :نوعبرألاو ٌنماثلا ثيدحلا

 :هَو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ديري جوزتملاو یادالا ديري بتاکلا :مهنوع هللا ىلع قح ةثالث» و و 7 ۶ و ۷ 8 ۳۳۳۹

 ."يئاسنلا الإ نتسلا لها :هاور

 ننسلا» يفو ۳۲۱۸ 0۳۱۲۰) «یستجا» يف یئاسنلاو ۱۵۵(۰) يذمرتلا :هجرخآ (۱)

 يبأ نباو 4۳۷ ۰۲۵۱ /۲) دمحأو .(۲۵۱۸) هجام نباو ۵۳۲۰ ۰0۰۱4 ۰4۳۲۸) «یرکلا

 نابح نباو (15۳0) ىلعي وبأو (۹۸۰ ۰۹۷ ۹) دوراجلا نباو ۸۳(۰) «داهجلا» يف مصاع

 «(ةيلحلا» يف ميعن وبأو ۸۰۲(۰) «هدناوف» يفمامتو ۲۱۷(۰ ۰۱۱۰ /۲) مكاحلاو (۰۳)

 حرش» يف يوغبلاو (1۲۷۸) «ناميإلا بعش» ينو ۰۳۱۸/۱۰ ۷۸/۷) یقهيبلاو ۳۸۸ /۸)

 يبأ نع «يربقلا [ديعس يبأ نب] دیعس نع «نالجع نب دمحم نع قرط نم (۲۲۳۹) «ةنّسلا

 .اعوفرم هب ةريره

 .؟نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 !یهذلا هقفاوو «هاجرخ لو ملسم طرش ىلع حیحصا :مکاخا لاقو

  نوکی الف لوصألا ال دهاوشلا يف ملسم هل جرخآ نالجع نباو «يوق دانسإ اذه :تلق

 .هطرش ىلع

 «ءاضعضلا يف ينغملا» ينو ۳۰) «قثوم وهو هيف ملكت نم ءامسآ رکذ» يف يهذلا لاق
 = .«ثیدحا نسح وه» 7)



 ۳۳۹ ( راربألا يب ولق ةجهب )

 هاو هس هاش © هاه © نأ «# أه 5ه © 6 ه5 هه ©« ه ©« #5 © 5 6« 5ه © 585959 © ه5 هه © 5 ه ؟ < © هه« :*< هه * ه«ضش # * © 5 58 5 5*5 © 58599 © وا جا * + © ©« ه# © او ما ۵

 .«ةريره يبأ ثيداحأ هيلع تطلتخا هنأ الإ قودص» :(517/17) «بيرقتلا» يف رجح نبا لاقو

 .«سیلدتلاب نابح نبا هفصو» :(48) «.. سيدقتلا لهأ فيرعت» يف لاقو

 هلقنأ (1585/1-7817) «تاقثلا» يف نالجع نبا لوح ليوط مالك نابح نبال :لوقآ

 .يربقملا ديعسو هيبأ نع يوري» :لاق «هتسافنل

 .كلامو يروثلا هنع ىور

 يبأ نع اهضعبو «ةريره يبأ نع هيبأ نع اهضعب يربقلا ديعس نع ةفيحص هدنع
 ثّدحم يربقلا ديعس ناك :لوقي نالجع نب دمحم تعمس :ناطقلا ىيحي لاق .هسفن ةريره

 لاق «ةريره يبأ نع اهلك اهتلعجف يلع طلتخاف ةريره يبأ نعو «ةريره يبأ نع هيبأ نع

 نع هيبأ نع عمسو «ةريره يبأ نم يربقملا ديعس عمس دقو :هنع هللا يضر متاح وبأ

 اهلعجو ءاهيف طلتخا امهنيب زيمي ملو «هتفيحص نالجع نبا ىلع طلتخا املف «ةريره يبأ

 اهسفن يف اهلك ةفيحصلا نأل ؛هب ناسنإلا يهي امن اذه سيلو ؛ةريره يبأ نع اهلك

 هنع لمح ام كاذف ؛ةريره يبأ نع «هيبأ نع .ديعس نع :نالجع نبا لاق امف «ةحيحص

 لصتم اهضعبف «ةريره يبأ نع ديعس نع :لاق امو هيلع هتفيحص طالتخا لبق ًاميدق

 اب الإ طايتحالا دنع جاجتحالا بجي الف اهنم هابأ طقسأ هنال ؛عطقنم اهضعبو حيحص

 هرمآ يهي ناك امنإو «ةريره يبآ نع «هيبأ نع .دیعس نع «هنع نونقتملا تاقثلا يوري

 يف ابذاك ناكل كلذ لاق ول هنإف ؛ةريره يبأ نع ديعس :لکلا يف لاق ول فعضيو

 هب جاجتحالا ناکل كلذ لاق ولف ءةريره يبآ نع دیعس هعمسی ا ؛ضعبل
 .ها«هانرکذ ام بسح ىلع اطقاس

 ذإ «ىلاعت هللا ءاش نإ رضي الف «ةريره يبأ نع يربقملا نع هتياور يف مالكلا امأ :تلق

 :تابثألا تاقثلا هباحصأ نم ةعامح انه نالجع نبا نع ةاورلا

 هل «یربکلا» قو ۳۲۱۸(۰) يئاسنلاو ؛يذمرتلا :دنع امک «دعس نب ثیللا :مهنم

)0۰1€ ۲۲۰ ۵۳). - 



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) 5”

 يهو :ةقفنلا قلطأو «لجاعلا فلاب نيقفنملا دَعَو ىلاعت هللا نأ :كلذو

 يذلا ٍباوثلا باب نم فّلْاب هقغو ا اه ىلا تاقفتلا لا فرست
 .هللا اب الا نوکی ال

 يف اماو «يصاعلا يف امإ :هللا اهُبحيال ىتلا رومألا يف تاقفتلا امآو
 .امرغمالإ نوكت ال لب ءاهلهأل فَلا ْنَمْضي مل هللاف ؛تاحابلا يف فارسالا

 .هللا اهّبحي ىتلا رومألا لضفأ نم ثيدحلا اذه يف ةروكذملا ةثالثلا هذهو

 نبا :يأ] هنإ لاقي» :-ثيدحلا اذه ريغ يف- (۱۵۳/۸) «للعلا» يف ينطقرادلا لاق

 نب ىيحي ركذ اميف- دعس نب ثيللاو ؛يربقملا ديعس نع هتياور هيلع طلتخا دق ناك [نالجع

 اهذخأ هنإ :لاقي «هنع نالجع نبا نعو يربقملا نع ةياور سانلا حصأ -لبنح نب دمحأو «نيعم

 .ها(ایدق هنع

 .(4۳۲۸) «یربکلا» يفو ۳۱۲۰) يئاسنلا :دنع امك كرابلا نب هللا دبع :مهنمو

 .يقهيبلاو مات :دنع امك ءدلخ نب كاحضلا مصاع وبآ :مهنمو

 .مکاحاو نابح نباو .دوراجلا نباو .دمهآ :دنع امك ,ناطقلا دیعس نب ىيحي :مهنمو

 يقهيبلاو «دوراجلا نباو .دهآ :دنع ثیدحتلاب حرص دقف سیلدتلاب هماهتا امأو

 .هنع ناطقلا ديعس نب ىيحي ةياور نم «بعشلا»يف

 :- مومعلا ىلع - (۳۲۲/۲) «ءالبنلا مالعأ ريس» يف يهذلا لاق امكف ؛ةلمجلابو

 .ها«ملعأ هللاو «نسحلا ةبتر نع طحني الف «حيحصلا ةبتر غلبي مل نإ هثیدحف»

 .(۲۱۰) «مارملا ةياغ» يف ينابلألا ةمالعلا هنسح ثيدحلاو

 الإ نتسلا لهأ هاور» :هلوقب ثيدحلا -هّلا همحر- يدعسلا خيشلا وزع :(هيبنت)

 يبأ ىلإ يزملا هزعي ملو ؛«دواد ابأ الإ ننسلا لهأ هاور» :لوقي نأ باوصلاو مهو !«يئاسنلا
 !ملعا هللاو ننسلا لهأ ىلإ هوزع عم (۱۳۰۳۹) «فارشألا ةفحت» يف دواد ظ



 ۳:۱ « راربالا ب هلق ةجهب )

 ناك ءاوسو «هالعأو ""هتّورذو نيّدلا مانس وه هللا لیبس يف داهجل اف

 هةفولخ لیبُسلا اذه يف ةقفنلاف ؛"ةجحل او ملعلاب اداهج وأ «حالّسسلاب اداهج

 هرمآ هل سیم هللا نم اعم ليبتسلا اذه كلاسو
 مع ره يو

 نإ فوئاكن» :ىلاعت هلوق يف اهب هللا َرّمَأ دق ةباتكلاف :بتاكملا امأو

 لاف یهايندو مهنيد ميوقت يف احالص :يآ [۳۳ :رونلا] 6 رخ ین تل

 غرفتلاو ةا ءادألا ديري يذلا بتاكملا نیو .كلذب رومأم

 يسد ال ثيح نم هقزریو .هزومآ هل رسيو «هللا هنیعب هایندو هنیدل

 .(۵۲ ص) رظنا (۱)

 :(۲۷۱/۱-۲۷۲) «ةداعسلا راد حاتفم» يف ميقلا نبا مامالا لاق (۲)

 ماوقف «داهجلاب هماوق نأ امك مالسالا ماوق هب نأل ؛هللا لیبس نم ملعلا بلط لیج اغ»

 :نیعون داهحلا ناك اذهلو ؛داهجلاو ملعلاب نیذلا

 .ريثك هيف كراشملا اذهو «نانّسلاو ديلاب ٌداهج

 فمئالا داهج وهو لسرلا عابتأ نم ةصاخلا داهج 07 ؛ناییلاو ةجحاب داهجلا :یناثلاو

 -0۱] ناقرفلا ةروس يف ىلاعت لاق ی هراكو هتروح و لظعل ؛نيداهجلا لضفأ وهو

 ؛ 4 اريبكح ًاداهج هب شده جو راس عطت الف از رق لڪ يف ان اش زر :ةّيكم يهو [۲

 اونوکی ل نیقفانلا ناف ؛اضیا نقفالا داهج وهو تدار راك رهو نآرقلاب ممل داهج اذهف

 دقف اذه عمو مهعم مهودع نولتاقي اوناك امبرو رهاظلا يف مهعم اوناك لب نیملسلا نولِتاقُي

 نقفانلا داهج نأ مولعمو «[۷۳:ةب رتلا] لع اظاغاو فاسو مادكحلا دهاعب ينا 2 :ىلاعت لاق

 .نآرقلاو ةجحلاب

 ذاعم لاق اذهلو ؛هللا ىلإ هب قلخلا ةوعدو ملعلا بلطو داهجلا يه هللا ليبس نأ دوصقملاو

 ؛حیبست هتركاذمو «ةدابع هتسرادمو ؛ةيشخ هلل همّلعت ناف شات د :هنع هللا يضر

 ها. .داهج هنع ثحبلاو



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۲

 موجن اهيف لحت يتلا لاجآلا ريدقت يف هبتاكمب َقفرَي نأ دّيَسلا ىلعو
 .اهعبر اهاّذأ اذإ ةباتكلا لام نِم هيطعيو «ةباتكلا

 کال لا لات نتو :نييتاكملا ( قح يف ىلاعت 3 فو
 نم ًابیصن هل ها لكس كلذلو ؛نیملسلا . نم هرغلو دّيسلل تك :رونلا]

 .لاعت هنْوَع نم اذهو «[7۰ لا هی و :هلوق يف ةاكزلا

 لاومأ ذخأ نم :لاقف ءاذه نم معأ وه ام لی ينلا نع تبث دقو

 هاور (هللا هَّمّلَتَأ اهفالتإ ديري اهذخآ نمو «هنع هللا اهاَذأ اهءادأ ديري سانلا

 ."یراخبلا

 ائيش دناوفلا نم هيلع بترو «هلوسرو هب هللا َرَمَأ دقف :حاکنلا امأو

 .َنيلَسْلا نس نی هن و ءهِلوسرو هللا رْمَأ لاثتماو هللا نوع ءاريثك

 ىلع قافنالاو ءلسنلا لیصحتو رصبلا صضغو زفلا نيصحت :هیفو

 هارجا هل تناك اهبیشح ةقفن هلهآ ىلع قفنآ اذإ دبعلا ناف ؛دالوألاو ةجوزلا

 ات لا سوبا ف ءابورشم وا ركام تناک ءاوس ملا دنع ٍتانسحو

 لفاون نم لضفأ وهر راج تانسحو «دبعلل رخ هلك ؛اهلك جئاوحلا ف
 و ًرصاقلا تادابعلا

 نینجوزلا ةرامتر ا فا ملا یلع امت کلا :هيفو

 َنْن كتب اط اًماوحكحان) :ىلاعت لاق دقو «امهابندو امهنید حلاصم ىلع

 .(۳۷ ص) هجيرخت مّدقت (۱)
 مدعو ءافتکالا باب نم يهف ؛هریغل عفنلا ةيدعتم ريغ ءاهبحاص ىلع اهعفنب ةرصاقلا (۲)

 ۱ .-هللا كظفح- هبنتف ءصقنلاو روصقلاو زجعلا نی ال ةزواجملا



 ۳: ( راربألا ب ولق ةجهب )

 ءاهبّسَحو ءاهلامجو ءاهلامل : :عبرأل ةا جکنت» 6 لاقو ۳ :ءاسنلا] ۰ اسلا

 لا وحألا حالص نیاهیفال ؛)«تلنیع سن تبر : قيدلا تاذب رفظاف ار 8

 هما عم لضخ ناف هتنینامطو جْورلا بلق نوکسو ءدالوألاو يتيبلاو

 تالالاف) :ىلاعت لاق ةدوصقلا تافصل ظعا نیدلاف الاو كاذف هربغ

 .[۳۶ :ءاسنلا] لا نح ام بیل اف با

 ىلع لعبلا قح م میدقتو « اهل قحو «هللا قحب مایقلا ةجوزلا یلعو

 متت يتلا بابسألا عيمج لغو «هَیِجوز حالصإ يف يعسلا ٍجْوُرلا یلعو

 ىلإ يك ينلا بدن اذغو ؛مظعألا دوصقلا يه ةمءاللا ّنإف «امهنیب ةمءالملا اهب

 .ملعأ هللاو ورم نِم ةريصب ىلع نوكيل ؛""اهتبطخ ديري يتلا ةأرملا ىلإ رظنلا
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 .ةريره يبأ ثيدح نم (۵۳) )١577( ملسمو (۵۰۹۰) يراخبلا :هجرخأ (۱)

 .(۵۸ص) «حاحصلا راتخم» .جوّزلا :لغبلا (۲)

 بطخ اذإ» : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح يف امك (۳)

 .«لعفیلف ؛اهحاکن ىلإ هوعدي ام ىلإ رظني نأ عاطتسا نإف «ةأرما مكدحأ

 اهحاكن ىلإ يناعد ام اهنم تيأر ىتح ءامل أبختأ تنكف «ةيراج ٌتبطخف :لاق

 ظ ظ .اهتجوزتف ءاهجوزتو

 .(۸6 /۷) يقهيبلاو ۱۱۵ /۲) مكاحلاو (۲۰۸۲) دواد وبأو ((75575 /۳) دمحأ :هجرخأ

 «ةحيحصلا ثیداح الا ةلسلس» يف ههقف لیصفت عم «ينابلألا ةمالعلا هدانس نحو

 ) ۲۱۹-۲۰ /۱مقر 4٩(.



  ( Y٤راربألا ب ولق ةحهب (

 :نوعبرألاو مساتلا ثيدحلا

 ةعاضرلا نه هام رحفلا

 لا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 .«ةدالولا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي

 .)هیلع قفتم

 ناو ٌتاهّمألا :عامجالاو «نآرقلا صنب بّسنلا نم تامّرحما نأ كلذو

 ءًاقلطم تاوخألاو (ٍةهج لک نی -َنلَرن ْنِإو تانبلاو ٍهج لک نی -نْوَلَع
 .تالاخاو و نو تاوخألا تانبو قوحالا ٌتانبو

 تانبو .تاٌمعلا تاتبو «مامعألا تانب الإ مارح تابارقلا عیمجف

 ۰ .تالاخلا تانبو «لاوخألا

 اذإ نی بحاصو «ةعیضرلا ةهج نِم عاضرلا يف تامّرح بسا

 نيلوحلا يف رثکاف تاعّضَر سمخ عاضرلا ناك

 امأو ءعضاررا ٍةيرذب صتخب میرحتلا ناف ؛عضارلا براقأ ٍةَهَج نِ امأو
 .ميرحتلاب مه قّلعت الف ءمهُعورفو مهلوصاو ءهّمآو بّمنلا نم هوبآ

 يف اهتلاخ وأ ءاهتّمعو ةارلا نيبو «نيتخألا نيب عمجلا مرحي كلذكو

 .(۲) )١5515( ملسمو 4۵۲۳۹ ۰۵۰۹٩ ۰۳۱۰۵ ۲6 ) يراخبلا :هج رخآ )۱(



 ۲ 6 ( را ربالا ب ولق ةجهب )

 .عاضرلا يف كلذ لثمو بسا

 اذإ -َنْلَرَن نإو- اهتانبو -نولَع نو ةجورلا تاهمآ ْمرحَت كلذکو
 ءانبالا تا تو تاولع ناو- ءابالا تاجوزو هتجوزب لحد دق ناک

 .عاضرلا يف كلذ لثمو «ةهج لك نم -اولزن ناو

 بهذم نكلو «فالخ هيف عاضرلا يف رهصلاو ما ميرحت لئاسمو

 .تامومعلل كلذ ميرحت :ةعبرألا ةّمئآلاو ءاملعلا روهمج
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 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۲:۹

 لک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبآ نع

 .رخآ اهنم يبضر اف اهنم هرک نإ ؛ةنموم ٌنموم كري ال
 ۳شب ر

 بابسألا ربكأ نِم ِهِتَجوز ةرشاعم يف جوُرلل هلك ينلا نم داشرالا اذه

 هيرش ءوُس نع َنمؤملا ىهنف ءيفورعملاب ةرشعلا نسح ىلإ يعاوذلاو

 قالخ الا نم اهيف ام ظَحْلُي نآ هرمأو ؛هدیفب رم ءیشلا نع یهنلاو «هتجوزل

 £ ءاهقالخأ نِم هرك ام ةلباقم يف اهلعجي ْنأو هیات لا رومأالاو تلیمما

 رظنو اه يتلا نيماحلاو هةلیمبا قالخألا ني هتجوز يف ام لّمأت اذإ جور
 را ادحاو نیش هآر هاهترشج ءوسو اهنم رجضتلا لٍ هاعد يذلا بلا لپ

 اهنواسم نع رضغ اقيمت ناک اذف ؛رثكأ بحي امم اهیف امو ءالثم نينثا .

 .اهنساحم يف اهلالحمضال

 ام نا امبرو «ةبحتسلاو ةبجاولا قوقحلا ىٌدؤَتو تبحصلا مودت اذهبو

 .هلیدبت وأ هلیدعتب یعست اهنم هرک

 .(۱۱) (۱8۹) ملسم هجرخأ (۱)



 ۲ ۷ ( راربألا ب ولق ةحهب )

 نی اذهف «ةليلق تناك ولو ءیواسلا ظحلو «نساحلا نع ضغ نم امأو

 ِهِيجْوُر عم وفصي کی الو بفاصنالا مدع

 ءىواسملا نع ضغو نساحاو ةليمح ا قالح الا حیا نم: 5-5

 .اهاسانتو ةّيلكلاب

 َرَدْهَأَف ةیضقلا سكَع نم :ةليمح اقالخأو ءاناميإو أ ءاقيفوت مهلقأو

 هاهطستو اهددم امیرو ههنرع ف ءیواسلا لعَجو «تناک ا باغ

 عقاولا وه امك ءاريثك ليلقلا لعجت تاليوأتو نونظب اهرّسفو

 ةجوزلا لَماعو ءامهنيب َنّراوو «نْيرمألا ظحل نم :ثلاثلا مسقلاو

 .لامكلا مر دق هنكلو «ُفِصَنُم اذهو ءاهنم ٍدحاو لك یضتقم

 عج عم ا هكولس يغبنيو شو هيلإ شر يذلا بدالا ادهو

 يف یعس دق هبحاصو نیک يويندلاو ييدلا هّفن ناف ؛نیلماعلاو نیرشاعلل
 نال ؛ةبحتسملاو ٍةبجاولا قوقحلاب مايقلا هب ُكِردُي يذلا بیسلايفو ىبلق ةحار

 ير ب حم

 قولا هلو يا فرم زر منش هلع نت

 3 ال 2 2



 ( راربألا ب ولق ةحهب ) ۳:۸

 ناميألا ماشحآ نم ٤يو . ةرامإلا لاؤس هم

 9 هللا لوسر يل لاق :لاق هنع هللا يضر ةرمَس نب نهرلا دبع نع

 ةلأسم نع اهتيتوأ نإ كناف ءةرامإلا لأست ال ةَرُمَس نب نمحرلا دبع اي»

 نيمي ىلع تفلح اذإو ءاهيلع تنعآ ةلأسم ريغ نع اهتيتوأ ناو ءاهيلإ تل
 .(كنيي نع رفكو ٌريخ وه يذلا تأف ءاهنم ًاريخ اهربغ َتْيََرف

55 )0 
 . هيلع قفتم

 ع ام ىلع ىرجا تدا اذه

 ا یغبنی ال ؛قلخلا یلع تایالولا نم اهربغو ةرامالا انآ :امُهادح)

 له :يردي ال هناف «ةمالّسلاو ةيفاعلا هللا لأسي لب ءاف ضرعتیو ءاهلأسي نآ

 ؟ال مآ اهب مایقلا عیطتسی له :يردي الو ؟ارش وأ هل اربخ ةيالولا نوکت

 مل هیفن ىلإ ٌدبعلا لکو یتمو هسفن ىلإ لکو ءاهيلع صرخو اهّلأَس اذاف
 :نیروذح نع ءیبنی اهاؤس نال ؛اهیلع نعی لو یرومآ يف ذدسی لو «قفوي

 يف ةبيرلا ىلع لیحم صرحاو ؛ةسائرلاو اینذلا ىلع صرحلا :لوألا

 .هللا دابع ىلع ولعلاو هللا لام يف ضّوختلا

 )١( ملسمو ۰6۷۱۷ ۰۷۱۶۱ 517/77 ۰11۳۲) يراخبلا :هجرخأ )١165( )۱۹(.



 ۳:۹ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 اذضو ؛هللاب ةناعتسالا نع عاطقناو «سفنلا ىلع لاكتا ٌعْون هيف :يناثل

 .«اهيلإ تلکو» :لاق

 یارو ٍةلأسم ريغ ني هتتأ لب ءاهل فّوشتی مو اهیلع صرح مل نم امأو

 ۸ هنأل ؛هيسفن ىلإ هلِكي الو ءاهيلع هنيعُي هللا اف ءاهيلع يدق مدع هيسفن ني

 مايقلل فر .هنع لیح ه رايتخا ريغب ءالبلا هءاج نمو عالبلل ( ضررعتي

 دبعلا ماق ىتمو .ىلاعت هللا ىلع هلكوت ىوقي لا هذه یو هتفیظوب

 .حجن هللا ىلع ًالكوتم ببْسلاب

 نم اهريغو ةرامإلا نأ یلع لبلد «اهيلع تنعأ» :كي هلوق ينو

 نيالا :سیرمالل ةعماج الا تایال ولا
 .مهاينُدو سانلا نيد حالصإ اهلك تايالولا

 نم دوصتلا ناف ؛ایندللو

 نع ٌعْدّرلاو .تابجاولاب ٌمازلإلاو يهنلاو ٌرمألا اهب ُقّلعتي :اذهو
 نمل ىهف .داهجلاو ةسايسلا ر ومأ كلذكو «قوقحلا ءادأب مازلالاو تامّرحا

 نی كلذك نكي مل نملو «تادابعلا لضفأ نم بجاولاب ماقو هلل اهيف صلخأ
 .راطخألا مظعأ

 اهیلع تابجاولا نم رك فقوتل ؛تایافکلا ضورف نم تناک اذفو

 ينلعجا :هلوق يف ِةّيلاملا نئازخلا ةيالو ب فسوی بل فيك :لیق ناف

 ٩۲۵۰ :فسوی] هضم الا ناخ ىلع

 وهف ۰۵0 :فسوی] م بلع ظبفح ىنإ# :ىلاعت هلوق هنع باوجلا :ليق

 ملعلاو ءلماكلا ظفحلا نی «هریغ اهب ٌموقي ال ىتلا ةحلصلا هذه اهّبَلَط امر



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) اه

 .لماکلا لْدَعلا ةماقإو فیرصتلا

 ّلحملا يفو .هيلع امّدقم هّلَعجو هیفنل هصلختسا َكِلملا ىأر ال وهف

 يف ةنّيعتم یهو ؛ةيعّرلاو كِلَملل ةّماتلا ةحيصنلا اضيأ هيلع بجو يلاعلا

 .هتيالو

 قسی ملف الضي ةعارل ةيوقت يف یعس ضرألا َنئازخ یلوت امل :اذهو
 نود ةعارزلل حلصب اماصقا ىلإ اهاصقأ نم ةيرصملا رایذلا يف عيضْوَم

 تءاج امل مث «بيجعلا ظفحلا كلذ هظیفحو هنصح مث «نينس عبس ةّدم

 ؛لذعلاب سانلل لكلا يف ىعس قازرألا ىلإ سانلا راسا وار
 كد دعو ,نیجاتحا ىلع قييضتلا را ءارش نِم ٌراجتلا منم

 ی وه امك چ الوادعي ی و یا اس

 رخ اه تیارف نبی یلع تفلح اذ|و» ا هلوق اا ةلمحما

 .«كنيمي نع رفکو «ريخ وه يذلا تأف اهنم

 نع رشکی هناف ؛نونسم رت وأ يبجاو ٍلرت ىلع َفلَح نَم لمشی
 دك د یلع فلج يذلا ٌنونسملاو بجاولا كلذ لعفیو نیم

 رتب ُرَمْؤُي هناف ؛وورکم لف وأ «مّرحم لغف ىلع َفلَح ْنَم لمشیو

 هنیع نع رفکیو .هورکلاو مرحلا كلذ

 لعف نال ؛«رخ وه يذلا تأف» :ِلَ هلوق ۴ فاو رأل ماسقألاف

 .ريخلا نم اقلطُم يهنلا َكْرَتو ءاقلطم رومالا

 و ور نکا هضم لخت ۷, :لاعت هر نو دكر

 ةضرعو ءمكل ارذع نيميلا اولعجت ال : للا :ةرقبلا] سان اور



 50١ ( راربألا بولق ةجهب )

 كرت ىلع متفلَح اذإ سانلا نيب حلّصلاو «یوقتلاو بلا لف نم مكل ًاعنامو

 .سانلا نيب ّحلّصلاو «ىوقتلاو ربلا اولعفاو «مكئاميأ اورفک لب «رومألا هذه

 نكل «لوا رومالا هذه رغ ف نیميلا ظفح ذا تدا اذه نم دخ وو

 ناو تب نآ هل نکی | ؛يهنم كرت وأ «رومأم لع ىلع ُنيميلا تناك ْنإ

 .ىلوأ اهظفحو ؛نْيرمألا نيب رّيخ ؛حابملا يف تناك

 َفلَح اذإ لبقتسم ىلع ٍةَدقعنملا نيميلا يف الإ بحت ال ةرافكلا نأ ملعاو

 «مهتوسك وأ نیکاسم ةرشع ماعطإ وأ «قتعلا نيب رييختلا ىلع يهو ؛ثْیحو

 م ايآ ةثالث مایصف . دج مل نمف

 ال» :ناسنالا لوقک «نیمیلا رحل وآ ةيضالا رویا ا یلع هاا

 .ملعا هللاو ؛؟"اهیف ةرافک الف هثیدح ضرع يف ؛هللاو یلبو «هللاو

 العاب < 2 *

 ناسا دا  مكحزخالب نو کما يف وغلا هللا مک ذخ 5 ل :یلاعت هلوقل (۱)

 جی ل نفر رخت أ يو زآ کیف علم E نر ڪا ورک رام ا

 هك اك نی كلذك تكلا احا 00 اذ کام 6 مان كلذ 8 أ ثالث مایصف

 .[۸۹:ةدئالا] ۲ و



  ( Yoراربألا ب ولق ةجهب (

 س نب مل اه رذنلاب ءافولا

 :هللَع هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 .(هِصْعَي الف للا یصعی نأ َرَدَن نمو هعطیلف هللا عيطُي نأ رذن نم

۱(4( ERT 

 :هلل نت یر مازلإ :ٌرذنلا

 اذك مايص وأ «ةبقر تع ترذن وأ «يلع هلل :هلوقك ءبببس نودب امإ

 .اذكو اذكب ةقدّصلا وأ ءاذكو

 .ءافولا هيلع بجَو هبولطم هل مت ىتمف ءووركم لاوز وأ بوبحم لوصح

 ةحتسمو ةبجاو ةعاط رذت نمف ءاهّلك تاعاطلل لماش ثيدحلا اذهو

 يبنلا ُهَرمَ امك «ًافولا نیت هر لب ؛ةرافک هنع سلو رذنلاب ءافولا هيلع نكي

 وفول :هلوق يف مهرذنب نیفولا ىلع هللا ىنثأ امكو «ثيدحلا اذه يف ل

 هرذنلا نع ی ىهن امك ةورکم رذنلا َدَقَع نأ عم ۷ :ناسنإلا] «مذناب

 هالعأ ظفللاو .«هصعپ الف .هيصعي نأ...) :هيفو ۰ 4۹10 يراخبلا هجرخآ (۱)

 ۰٩ حسیحص نسح ثيدح اذه) :لاقو (۱۵۳۲۲) يدمرتلاو (TYTA“A))» دواد وبآ : ندعلا باحصأل

 .(5175) هجام نباو «۳۸۱۵-۳۸۱۷) ّيئاسنلاو



 Yor ( راربألا ب ولق ةجهب )

 .«ليخبلا نم هب جّرخَتْسُي اهنإو يجب ينأي ال هنإ» :لاقو
 اهر ولو هّلا ةيصعم هل تي نأ دبعلا یلع ف :ةیصعلا رذت امآو

 جاجللا رذنو حابلا رذنلاو ءةيصعملا رذنك :رذنلا ماسقآ ةّيقبو

 يف اهتکراشل "نيب ةرافک اهيف يثنيلا يف نيميلا مک اهُمْكُح "”بضغلاو

 نم امهالك هنم ةيناثلا ةعطقلا )١11٠( ملسمو «همامتب )15١9( يراخبلا :هجرخأ )١(

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح

 .امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم همامتب (4) (۱۱۳۹) ملسم هجرخأو

 رمألا يف ىدامتي نأ وهو :جاجللا» :۵۱۹/۱۱) «يرابلا حتف» يف رجح نبا لاق (۲)

 .«ًاقلطم ءيشلا ىلع رارصإلا وه ةغللا يف جاجللا لصأو «هؤطخ هل نيبت ولو

 :(يزوجلا نبا راد ۳۰ ص) «ةينارونلا دعاوقلا» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 اذهلو ؛ةمصاخملا يف ىدامت اذإ :جوجل لجر :ليق هنمو «ةموصخلا يف يدامتلا وه :جاجللاو»

 نم عانتمالا يف جلي مث هدقعی ىتح جلي هنإف .بضغلاو جاجللا رذن :اذه ءاملعلا يمست

 .ها«ناميألا عيمج يف ماع اذهو «ةرافكلا نم ًامثإ مظعا نيميلاب جاجللا نأ ل ملا نّيبف هثنحلا

 هللا لوسر نع «هنع هللا يضر رماع نب ةبقع ثيدح نم )١1740( ملسم هجرخأ امل (۳)

 .«نيميلا ةرافك ءرذنلا ةرافك» :لاق ۶

 نباو (۳۸4۲-۳۸4۸) يئاسنلاو (۱۵۲4) يذمرتلاو «۳۲۹۰) دواد وبا :هجرخأ الو

 تیصعم يف رذن ال» :ي هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح نم (۲۱۲۵) هجام

 .«نيمي ةرافک هترافک و

 .(۲۵۹۰) «لیلغلا ءاورإ» يف ينابلألا انخیش هححص

 سابع نبا ثیدح نم (۷۲/۱۰) يقهيبلا هقیرط نمو ۹۳0(۰) دوراجلا نبا هجرخأ الو

 ناطیشلل ناك امو ءافولا هترافکف هلل ناك امف :نارذن رذنلا» :لاق لي بلا نع ءامهنع هللا يضر

 = .«نيمي ةرافك هيلعو «هبف ءافو الف
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 :هللا همحر لاق هيفو 4۷(۰ )٩ «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألا ةمالعلا هححصو

 :نينثا نيرمأ ىلع ليلد ثيدحلا قوا

 #4 هنع حص دقو «هترافك كلذ ناو «هب ءافولا بجو ؛هلل ةعاط ناك اذإ رذنلا نأ :لوألا

 .هيلع قفتم .«هصعي الف ؛هللا يصعي نأ رذن نّمو .هعطيلف ؛هّللا عيطي نأ رذن نم» :لاق هنأ

 هب ءافولا زوجي الف ؛ناطيشلل ةعاطإو «نمحرلل نايصع هيف أرذن رذن نم نأ :رخآلاو
 لو باب نم ةرافکلا هیلعف ؛احابم نأ اهورکم رذللا ناک اذاو نیمیلا ةرافک ةرافکلا هیلعو

 .!نمیلا ةرافک ءرذنلا ةرافك» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعلو

 «ءاورإلا» يف جرحم وهو «هنع هللا يضر رماع نب ةبقع ثيدح نم هريغو ملسم هجرخآ

(۸/ ۲۱۰). ۱ 

 يف ةرافكلا بوجو يف الإ ؛ءاملعلا نيب هيلع قفتم يناثلاو لوألا رمألا نم انرکذ امو

 وهو ۲۸۸/۱(۰) يذمرتلا لاق امك ؛قاحسإو دمحأ مامإلا بهذم هب لوقلاف ؛اهوحنو ةيصعملا

 .ها«هیلا انرشآ ام هانعم ی امو ثیدحا اذغ ؛باوصلا وهو ءاضیآ ةيفنخا بهذم



 500 ( راربألا بولق ةجهب »

 :نوسمخلاو ثلاثلا ثيدحلا

 : هللا و :لاق هنع هللا يضر يلع نع

 مهيلع دريو «مهاندأ مهتمذب ىعسيو .مهژامد ًافاکتت نوملسملا»

 مهاوی نم ىلع ذی مهو .مهاصقأ

 .(وِدْهَع يف ٍهَع وذ الو رفاکب ملسم لق ال ءالا

هاورو يئاسنلاو «دواد وبآ :هاور
 ۷ نبا نع هحام نبا 

 ءورمع نب هللا دبعو ؛بلاط ىبأ نب ىلع :ةباحَصلا نم ةعاج نع ثيدحلا ءاج (۱)

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر سابع نباو راسي نب لقعمو «ةشئاعو «رمع نباو

 له :انلقف ءهنع هللا ىضر ىلع ىلإ رتشألاو انأ تقلطنا» :لاق دابع نب سيق نع :ىلوألا
 باتكو :لاق ءاذه يباتك يف ام الإ ءال :لاق ؟ةماع سانلا ىلإ هدهعي م ائيش كب هللا ين كيلإ دهع

 مهتمذب ىعسيو «مهاوس نم ىلع ذی مهو مهژامد افاكت نونمؤملا» :هيف اذإف هفيس بارق يف

 هيلعف ًاثدحم ىوآ وأ ءأثدح ثدحا نم هدهع يف دهع وذ الو «رفاکب نمؤم لتقي ال الأ ,مهاندأ

 .«نيعحأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل

 وبأو ء(۸٤۷٤) یئاسللاو (40۳۰) دواد وبأو هل ظفللاو (۱۲۲ /۱) دمحأ :هجرخأ

 ((۵۰۳) «يناعملا حرسشا يفو (۱۳۳) «راثالا لکشم) يف يواحطلاو .(1۲۸ ۰۳۳۸) ىلعي

 مهلك (۲۵۳۱) «ةنْسلا حرش» يف يوغبلاو (۲۹/۸) يقهيبلاو هححصو (۱4۱/۲) مكاحلاو

 س .هب هنع نسحلا نع «ةداتق قيرط نم



  ( ۱ ۲0٦راربألا بولق ةحهب (

 .ةينآلا ةيناثلا قيرطلا يف امك عبوت دق نسحلا نأو اميس ال ؛ديج دانسإ اذهو

 نود ءيشب # هللا لوسر لا دهع ام» :يلع لاق :لاق جرعألا ناسح يبأ نع :ةيناثلا

 نونمؤملا» :اهيف اذإف .ةفيحصلا جرخأ ىتح هب اولازي ملف "يفيس بارق يف ةفيحص يف الإ سانلا
 وذ الو ءرفاكب نمؤم لتقي ال «مهاوس نم ىلع دي مهو مهاندآ مهتمذب ىعسي ؛مهؤامد أفاكت

 ."هدهع يف دهع

 ىلعي وباو الوطم (۱۲۲ ۰۱۱۹ /۱) دمحأو .هل ظفللاو (4۷۵۹ ۰4۷ )4٩ یئاسنلا :هجرخأ

 .هب هنع ةداتق قیرط نم مهلك (۵۱۲)

 ملسم طرش ىلع حیحص دنس» :(۲۵۱/۶) «لیلغلا ءاورإ» يف ينابلألا ةمالعلا لاق

 .هااهللا دبع نب ملسم :همسا جرعألا وه ناسح وبأو

 لوسر ناك ناف «نوعمسي ام مهب غّشفت دق سانلا نإ» :يلعل لاق هنأ رتشألا نع :ةثلاثلا

 ريغ سانلا ىلإ هدهعي مل ًادهع ## هللا لوسر لإ دهع ام :لاق «هب انثدحف ادهع كيلإ دهع لب هللا
 نمؤم لتقی ال مهاندآ مهتمذب ىعسي ؛مهؤامد افاكتت اهيف اذإف «ةفيحص يفيس بارق يف نأ

 .«هدهع يف دهع وذ الو «رفاکب

 .هب هنع جرعألا ناسح يبأ نع «ةداتق قيرط نم (4770) يئاسنلا هاور

 :ظفلب ًارصتخم (۵۸ص) «تايدلا» يف مصاع يبأ نبا اهتاذ قيرطلا نم هاور اذكو
 ءرفاكب نمؤم لتقي ال مهاندآ مهتمذب ىعسي .مهژامد أفاكت مهاوس نم ىلع دي نينمؤملاو...»

 .«هدهع يف دهع وذ الو

 .هنع هللا ىضر

 جرعألا ناسح وبأ وه نيح يف !هيلإ دتهي ملف «مهدحأ ىلع اذه درحألا ملسم هبتشا دقو

 !؟اذام مأ فيحصت امهدحأ يف له يردأ الو .درجألا :ليقو «هسفن

 :لاق .«-ةلمهملا ءاحلاب- درحألا ملسم نع (۸۷۵) «يرجالا تالاؤس» يف دواد وبأ لاق

 = .«هبقع یلع یش ناک هنأل ؛درحألا ۳ «جرعألا ناسح وبأ اذه)
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 .(جرعألا ناسح وبأ وه درجألا ملسمو» :(۱۳۲/4) «للعلا» يف ينطقرادلا لاقو

 دمحأ مامإلا مالك نم «لاجرلا ةفرعمو للعلا» :-ةلمهملا ءاحلاب- درحألا يف رظناو

 يبأ تالاؤساو ۱۰۹۰(۰ مقر 708 /1/) يراخبلل «ریبکلا خيراتلا»و .(۳۳۷۸ مقر ۱۳ )

 ۰۷۳۱۰ مقر ۲۲ /۳۳) «لامکلا بیذهت»و (ةماقتسالا .ط - ۸۷۵) «دواد ابآ يرجالا دیبع

 دمحم .ط - )8١055 «بیذهتلا بیرقت»و «(ةلاسرلا .ط - ۵۱۰-۵۱۱ /5) «بیذهتلا بيذهت»و

 .(يناتسكابلا ريغص .ط - ۱ ۰۵) و «(ةماوع

 (4۲۹۳مقر۵ ۱۲ /۲) «يرودلا ةياور - نيعم نبا خيرات» :رظنا -ةمجعملا ميجلاب- درج الا يفو

 ۱۳۲ )٤/ ىنطقرادلل «للعلا»و «(ةيمالسإلا ةعماجلا - ۵۲) «دواد ابأ يرجآلا ديبع يبأ تالاؤس»و

 تیذهتاو )ا مقر /۳) يمنلل «فشاكلا»و .(۲۸۰ ص) يتالعلل (لیصحتلا عماجاو

 .(ةیماظنلا فراعلا .ط - ۷۲ /۱۲)و «(ةيملعلا بتکلا .ط - ۸۳۷۸) «تیذهتلا

 .«رفاکب ملسم لتقی الو ...» :ب هنع ةفيحج يبآ نع يعشلا قیرط نم :ةعبارلا

 :لاقو (۱8۱۲) یذمرتلاو 1۹۱۵ ۰1۹۰۳ ۰۳۰۷ ۰۱۱۱) یراخبلا :هجرخأ

 ننسلاا ی يعفاشلاو ۲ ۸) ا نباو 4۷9۸(۰) يئاسنلاو .(حيحص نسح ثيدحا

 ةبيش يبآ نباو (۷۹/۱) دمحأو .(4۰) يديمحلاو (۱۸۰۰۸) قازرلا دبعو «(1۳۲) «ةروثأملا

 يناعم حرش» يف يواحطلاو .(۷۹6) دوراجلا نباو .(۲۳۹۱) يمرادلاو .(۳۲-۳ ۳ )

 .(۲۸/۸) يقهيبلاو (۵۰۶۲) «راثآلا

 اهب یعسی ةدحاو نیملسلا ةمذ ...» :ب هنع هیبآ نع يميتلا ميهاربإ قیرط نم :ةسماخلا

 ا «مهاندآ

 (۱۵۰۸) و (471۷) (۱۳۷۰) ملسمو «(۷۳۰۰ ۰1۷۵۵ ۰۳۱۷۹) يراخبلا :هجرخآ

 يف مصاع يبأ نباو ۱۲۱۰۰۸۱ /۱) دمحأو ؛(۲۱۲۷) يذمرتلاو (۲۰۳۶) دواد وبأو .(۲۰)

 .(۱۹۱/۵) یقهیبلاو .(۳۷ ۱۷ ۰۳۷۱۲) نابح نباو .(۵۸ص) «تایدلا»

 .هنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع ثیدح امأو #

 -ةدایزلاو (۲۱۱ ۰۱۹6 ۱۹۱-۰۱۹۲ /۲) دمحأو ((۲۲۵۸) «دنسلا» يف یسلایطلا :هجرخآ



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۸

 ۰۲۷۰۱) دواد وبآو .«رفاکب نمؤم لتقی ال» :هنم هلو (۳۱6/۱) ةبيش يبآ نباو هل ىلوألا

 «نسح ثيدح» :لاقو «رفاکب ملسم لتقی ال»:هنم هلو (۱۸۱۳) يذمرتلاو همامتب ۱

 )1۸-۲4 /۸( يقهيبلاو «همامتب (۱۰۷۳ «۷۷۱) دوراجلا نباو .(۲۰۸۵ ۰۲۲۵۹) هجام نباو

 ةدايزو صقنو «ريخأتو ميدقتب «ةبراقتم ظافلأب- (۲۵۳۲) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو .همامتب

 دنسم وهو هتبطخ يف لاق] :اعوفرم هدج نع «هيبأ نع بیعش نب ورمع نع قرط نم -
 .مهاصقأ مهيلع ريجيو «مهاندآ مهتمذب ىعسي «مهؤامد أفاكتت نوملسملا» :[ةبعكلا ىلإ هرهظ

 نباو «دواد وبآ لاق] مهعرستمو «مهفعضم ىلع مهّدشم دري مهاوس نم ىلع دي مهو
 وذ الو «رفاکب [ملسم :هجام نبا لاقو] نمؤم لتقي ال مهدعاق ىلع [مهیرستمو :دوراجلا

 .(هدهع يف دهع

 اهب ادرفت دقف .دوراخا نباو .دواد يبأ دنع «مهیرستمو) :هلوق اشاح نسح هدنس :تلق

 'يفخلا لاسرالاو سیلدتلا ريثك تبث ةقث» میشهو «هب هنع دیعس نب ىيحي نع میشه قیرط نم
 !ملعا هللاو «هنعنع دقو (۷۳۲۲) «بیرقتلا» يف امك

 .امهنع هللا يضر رمع نبا ثیدح امأو #

 هوحنب )٠١( «لاوطلا ثيداحألا» يف يناربطلاو هل ظفللاو (۵۹۹) نابح نبا :هجرخا

 نب نانس نع «دیلولا نب مساقلا قيرط نم (رمع نب هللا دبع) ال (ورمع نب هللا دبع) ثیدح نم-

 دي نونمؤملاو...» :اعوفرم رمع نبا نع «دهاجم نع فرصم نب ةحلط نع فرصم نب ثراحلا

 نمؤم لتقی الو مهاصقآ مهيلع دريو .مضوآ مهيلع ريجي «مهؤامد أفاكتت مهاوس نم ىلع

 .ثيدحلا «...هدهع يف دهع وذ الو «رفاكب

 يبأ نبا هدروأ دقو ءاذه ثراحلا نب نانس ريغ ... دهاوّشلا يف ديج دانسإ اذهو» :تلق

 نم ةشالث هنع ىور دق نکل ءاقيثوت الو ًاحرج هيف ركذي لو ۲۵6 /۱/۲) هباتك يف متاح
 الف هب جتحي مل نإ هلثمف [(۲۹۹/۸ و ٤۲٤ /5)] «تاقثلا» هباتك يف نابح نبا هركذو «تاقثلا

 )۲٦٠١/۸(. «ليلغلا ءاورإ» يف ينابلألا ةمالعلا هدافأ .«ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو .هب داهشتسالا نم لقأ

 = .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح امأو #
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 (هدنسم» يف ىلعي وبأو ارض ٩۳( ۹ص) «تایدلا» يف مصاع يبأ نبا :هجرخآ

 .فيحصت هنأ رهاظلاو اا قوق: نی الدب «رجالا يفو» هدنع نأ الإ هل ظفللاو (5700)

 مهتثالث- (۰ ۰۲۱/۸) يقهيبلاو ؛(۳۹/4) مكاحلاو .(۳۲۲۲) «ننسلا) يف ينطقرادلاو

 نب دمحم نب كلام تعمس :لاق بهوم نب نمحرلا دبع نب هللاديبع قيرط نم مهلكو -ارصتخ

 مئاق يف تدجو :تلاق اهنأ ةشئاع نع ثّدحت.نمحرلا دبع تنب ةرمع تعمس :لاق «نمحرلا دبع

 هلتاق ريغ لتق لجرو «هبراض ريغ بّرض نم ًاوتع سانلا دشأ نإ» :اباتک كي هللا لوسر فيس
 الو ًافرص هنم هللا لبقي ال ؛هلوسرو هللاب رفك دقف كلذ لعف نمف ؛هتمعن لهأ ريغ ىلوت لجرو

 .الدع

 هرفاکب ملسم لتقی ال ,مهاندأ مهتمذب یعسیو مهژامد ًافاکت نونمؤملا» :(رخآلا) ينو

 ءاهتلاخ ىلع الو ءاهتمع ىلع ةأرملا حكنت الو «نيتلم لهأ ثراوتي الو «هدهع يف دهع وذ الو

 .«مرحم يذ ريغ عم لايل ثالث ةأرما رفاست الو «سمشلا برغت ىتح رصعلا دعب ةالص الو

 !یهذلا هقفاوو «هاجرخي لو دانسإلا حيحص ثيدح اذه» :-هبقع- مكاحلا لاق

 .(1۳ ۳) «بيرقتلا» يف امك «يوقلاب سيل» «بَّهْوَم نب نمحرلا دبع نب هللاديبع هيفو :لوقآ

 نب دمحم نب كلام قيرط نم (۳۰۰۲۱/۸) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا دنع :(هيبنت)

 !هب ةرمع نع «(هيبأ) نع يوري لاجرلا يبأ نب نمحر لادبع

 .هنع هللا يضر راسي نب لقعم ثيدح امأو #

 نم همامتب (۲۰۱/۲۰) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو (۲۱۸6) هجام نبا :هجرخأ

 ىلع دي نوملسملا» :اعوفرم راسي نب لقعم نع «نسحلا نع «بونجلا يبأ نب مالسلا دبع قيرط

 .«[هدهع يف دهع وذ الو رفاکب نمؤم لتقي ال] مهژامد أفاكتت (و) .مهاوس نم

 ظ .بونجلا يبأ نب مالسلا دبع هيف .فیعض دانسإ اذهو

 = .ثيدحلا ركنم :یتطقرادلاو .(۷۲۰) «نيحورجملا» يف نابح نباو «ىنيدملا نب يلع لاق
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 ([۱۰ :تارجحلا] 4 خون امنإ» ی هلوقل لیصفتلاک ته

 «اناوخإ هللا دابع اونوکو» :لي هلوقو

 الو نيضغابتم ريغ نيفاصتم «نيباحتم اونوكي ْنأ نينمؤملا ىلعف

 ال مهايندو مهنيد ماوق اهب يتلا ةّيلكلا مهحلاصل ًاعيمج َنْرَعسي «نيداعتم
 .ادحا مهنم دحأ رقتج الو «عیضو ىلع فیرش رّبكتي

 يف ةأفاكملا الإ صاصقتلا يف طرتشی ال ها ؛افاکتت مهژامدف

 .كورتم خيش :متاح وبأ لاقو

 .«فیعض) )5٠97(: «بيرقتلا» يف رجح نباو «رازبلا لاقو

 .(۵۷ ۶ /۲) «بیذهتلا بيذهت» :رظنا

 .امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح امأو #

 سابع نبا نع «ةمرکع نع «شنح قيرط نم (1147 (۲۲۰) هجام نبا :هجرخأ

 .«هدهع يف دهع وذ الو «رفاكب نمؤم لتقي ال» :ًاعوفرم

 مهتمذب ىعسي «مهاوس نم ىلع دي مهو «مهؤامد افاكتت نوملسلا» :يناثلا نطوملا ينو
 .«مهاصقأ ىلع دریو «مهاندأ

 امك كورتم وهو «يحرلا سيق نب نيسحلا :همساو شنح هيف ءًادج فيعض دانسإ اذهو

 )١701١(. «بیرقتلا» يف رجح نباو )١575((« «ننسلا) يف ينطقرادلا لاق

 فلؤملا بيكرت ةظحالم عم هدهاوشو هقرط عومجمب حيحص ثيدحلاف :ةلمجلابو

 !ملعأ هللاو تایاور ةّدع نم هظافلأ ضعبل

 (۳۲) (۲۵6) ,(50577) ملسمو )1٤ 1۰ ۰1۰۲ 1۷۲٤(« يراخبلا :هجرخأ (۱)

 .هنع هللا يضر ةريره يبآ ثيدح نم

 .كلام نب سنأ ثيدح نم (۲۵۵۹) ملسمو (1۰۷ ۰۱۰۷۱۵) يراخبلا :هجرخأو
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 الف «ةّيرحلا يف ةافاكم او «ثيدحلا اذه يف امك رفاکلاب ملسلا لتقُي الف

 .""'دلبعلاب حلا لتقُي
 وأ َلَثَق نّمف ؛ءاوس دح ىلع مهلك نوملسلاف :فاصوألا ةيقب امأو

 ا | يف ٍةلئامملا طزشب هنم اوُصتقي ۳ نأ مهلف ءاناودع ادُمعتم افَرَط عطف

 ملاعلاو یک لاتو اا رک لاو هی لات ریبکلاب ريغصلا م قرف

 .رومألا هذه ٤ سکعلاک ؛صقانلاب لماکلاو ,میضولاب تا «لهاخاب

 دخلو ا rk نأ : ينعي «مهاندأ مهتمذب ىعسيوال : هلوق

 :-لتقلا نم- نوعنالا لدتسا # (۱)

 .[118:ةرقبلا] لا داور حل :لافت هل رقب

 هد رحلت اد :لاق يا ع دل يضر سابع نیا تونك
 اچ هاو دنسب (۳۰ /۸) يقهيبلا هقيرط نمو .(۳۲۲۵) ينطقرادلا :هجرخأ

 .«دبعب رح لتقی ال نأ ةنسلا نم» :لاق هنأ هنع هللا يضر يلع رثابو

 .ادج فيعض دنسب (۳4/۸) يقهيبلا هقيرط نمو ۳۲۳۰ 0۳۲۲۷) ینطقرادلا :هجرخأ

 .(۲ ۲۲۷-۱۸ /۷) «لیلغلا ءاورإ» يف اهجيرخت رظنا

 بیسلا نب دیعسو «ةيفنحلا نع يكحم وهو «دبعلاب را لتقي هنإ لبو

 .لتاقلا ريغل ًاكولمم دبعلا ناك اذإ اذه ؛يروثلاو «ةداتقو «يعخنلاو «يعشلاو

 الإ ؛هدبعب ديسلا لتقُي ال هنأ ىلع عامجإلا «رحبلا» يف ىكح دقف ؛هل ًاكولم ناك اذإ امأو

 .يعخنلا نع

 ةضورلا» نم .ها«يذمرتلا :-نيعباتلا ضعبو يعخنلا نع- َفالخلا ىكح اذكهو

 «مهژامد افاکتت نوملسملا» :بابلا ثيدحب نيلدتسم .(«ةيضرلا تاقيلعتلا» - ۳۰۵ /۳) «ةيدنلا

 !ملعا هللاو



 ) نم رسم ۳۹

 هه رام هل 7 ی ی دن او :ىلاعت

 .سانلا د داحآ نيبو «سيئرلا بفيرشلا ةراج) نيب اذه يف ( قرف الف 5 :ةبوتلا]

 .نيمأتلا ي : يأ «مهاصقأ مهيلع دریو) ع هلوقو

 یتمف «سرح وأ ريغتف بعذت يتلا هايارس عم شويجلا كارتشا كلذكو
 مغل يف ٌعيمجلا كرتشا ٠ اتا یا ایر منغ وأ «شيجلا مغ

 .مهتهم ىلع نونواعتم مهلك مهنأل ؛رشابملا اهب صتخي الو

 يف نيملسملا عيمج ىلع بجي :يأ "مهاوس نّم ىلع دي مهو : هلوقو
 ءلغعِفلاو لؤقلاب رافكلا نم مهئادعأ ىلع ادي اونوكي نأ ضرألا ءاحنأ عيمج

 لکب ةعفادملاو «ةّيداصتقالا رومألاو «ةّيبرحلا رومالا يف ةنواعلاو تادعاسملاو

 .ةليسو

 مهني ؛مهتعاطتسا بس تابجاولا هذهب اوموقي نأ نيملسملا یلعف

 هل سلف یادعالا ناودع ناميإلا تابجاوب مايقلاب مهنع عفديو ءمهّرعيو هللا

 .كلذل مهقفوي نا لاعت

 نی ديعهل نيم لف لع ال :يا «هدهع يف دهع وذ الو» :# هلوقو

 زرتحا 'رفاكب ملسم لتقی ال» :لاف ال هئاف ؛ةنذُه وأ نامأ وأ ةمذب رافكلا

 مع هللاو هژاوج الان العل ؛دَهاعملا لق ميرحت نع نايبلا كلذب
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 :نوسمخلاو عبارلا ثيدحلا

 هل نسحم ریغ وهو . هریغو طلا يطاعټ نم هح

 :لاق ي هللا لوسر نأ :هدج نع «هيبأ نع ءبيعش نب ورمع نع

 .(نِماض وهف .بط هنم ملعی ملو ببطت نمد

 VW ا
 1 يئاسنلاو «دواد وبأ :هاور

 ننسلا» یفو 4۸67 ۰۸640) (ىبتجلا» يف یئاسللاو ((5585) دواد وبأ :هجرخأ (۱)

 )6//١0751(, «لماكلا» يف يدع ناو c(7) هحام نباو ۳۳۸ ۰۷ ۰۳) هل «یرکلا

 قیرط نمو ؛(۲۱۲/6) مكاحلاو ,(810۲-4801 ۰۳6۰۳ ۳4۰۲) «ننسلا» يف ینطقرادلاو

 نبا ان ءملسم نب دیلولا قیرط نم مهلك (۱8۱/۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا :يدع نبا

 .-ةبراقم ظافلاب- ًاعوفرم هب هذج نع «هيبأ نع ءبيعش نب ورمع نع «جيرج

 ,(! ؟ ال مآ حیحص وه يردن ال «دیلولا الا هوري مل اذه) :دواد وبأ لاق

 !يهذلا هقفاوو «هاجرخي و «دانس الا حیحص ثیدح اذه :مكاحلا لاقو

 :للع هيف ءادج فیعض هدانس] لب :تلق

 نم وهف .بسحف جیرج نبا نع ثیدحتلاب حرص نإو «ملسم نب دیلولا سیلدت :ىلوألا
 نأ :-لقألا یلع- لق وأ ءاهلك دنسلا تاقبط يف حیرصتلا همزلي ام «ةيوستلا سیلدت سلدُي

 «حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا» نيتملا هباتك يف رجح نبا هلاق «هخویش خویش ىلعو هخويش

 = .انه ققحتم ريغ بولطملا هحيرصتف ۰.۲۹۳ /۱)
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 سیلدتلاب حرص ملو هنعنع ذإ زیزعلا دبع نب كلملا دبع وهو جیرج نبا سیلدت :ةيناثلا
 .حيبق هسيلدت نأو اميس ال

 شحو هنإف «هسيلدت بنجتی» :(570مقر) «هل مكاحلا تالاوس» يف ينطقرادلا لاق

 .ها«حورجم نم هعمس اميف الإ سلدی ال ءسيلدتلا

 نبا سيلدت بسجت» :-لاق هنأ ينطقرادلا نع ًالقن- (1//117) «بيذهتلا بیذهت» ينو

 .ها(حورج نم هعمس اميف الا سلدي ال ,سیلدتلا حيبق هنإف ؛جيرج

 !هنم ةيلبلا نوکتف رغ وآ ًامهتم دانسالا نم طقسا نوکی دقف :تلق

 :(4۵1/۲) «ةیدنلا ةضورلا ىلع ةيضرلا تاقیلعتلا» يف -هللا همحر- ينابلالا انخیش لاق

 نبا نأ ىلع ؛ورمعو جيرج نبا نيب ةطساولا طقسأ هلعلف ؛ةيوستلا سیلدت سلدی ديلولاو»

 .(هنعنع دقو ؛اضیا سلدم جيرج

 نبا نإ) :-بابلا ثيدح ىلع ًاقيلعت- لاق (77265) «ةحيحصلا» يف ىلاعت هللا همحر هنأ الإ

 حيرصت هيف عقو دقف مكاحلاو ينطقرادلاو هجام نبا دنع الإ ؛هانعنع دقو ناسّلدم ديلولاو جيرج

 !«حیرج نبا هخيش ةنعنع يف ةلعلا ترصحنا دقف .ثیدحتلاب ديلولا

 وهو «ةيلاغلا ةيلاعلا هبتاجيرخت يف هعينص هل دهشي ام وه هللا همحر لوألا هلوقو :تلق

 !مّلعأ هللاو كرابلا ملعلا اذه هيضتقي ال قفاولا

 همحر- هسفن ينابلالا انخيش هلاق ام قيقحتلاف «جيرج نبا ةنعنع يف ةلعلا ترصحنا ول مث

 فيعض نعنعملا جیرج نبا ثيدح نإ :(57ص) «ةملسملا ةأرملا بابلج» هباتك يف -ىلاعت هللا

 مامإلا ةداهشب «ةعوضوم ثيداحأ ىور ىتح «هسيلدت حبقل ؛هب دهشتسي ال .فعضلا كندي

 .ها«۴...السرم ناك اذ فیکف ءادنسم نعنعلا هثیدح ناك اذا اذهو دما

 !؟-ةثلاثلا ةلعلا يف وه امک- ثيدحلا اذهک ًاعطقنم ناك اذإ فيك لب :تلق

 نب دمحم يراخبلا مامالا لاق .بیعش نب ورمعو جیرج نبا نيب عاطقنالا :ةئلاثلا ةلعلا

  ... (اثیش) بیعش نب ورمع نم جیرج نبا عمسي مل :ليعامسإ
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 یطاعتی نأ هيجل لح لهنا یلع هاوحفو هظفلب لدي ثیدحا اذه

 ًارجت نم نو ؛هریغ وأ ابط ناك ءاوس اهنيبخُي ال ّوُهَو تاعانصلا نی ةعانص

 .هل ْنیاض رهف ءامهوحن

 ودر رهن الال ىلا ةعانصلا كلت ةلباقم يف لاملا نم هذخأ امو

 نخی ال وهو یی هنأ هماهيإو وريرغتب الإ هلِذبی مل هنأل ؛هلواب ىلع
 .)انم سیلف اغ نموا شغلا يف لخدیف

 نع مهوحو «حاسلاو زارا داًدحلاو ناجنلاو ءانبلا اذه لثمو

 .(0۱۷ /۲) «بیذهتلا بيذهتاو «(۲۳۰ص) يئالعلل «ليصحتلا عماج» :رظن

 ةقفاوم» هباتک يف -اذه ريغ- اشیدح ةلعلا هذهب لعأ دق رجح نبا ظفاحلا تدجو مث

 بیعش نب ورمع نم عمسی مل جيرج نبا نأ يراخبلا رکذو) :هلوقب (۳۲۹/۲) «رخلا رخلا

 .دمحلا هلو ۱۷۳ /4) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هلبق نمو .ها«یرخآ ةلع هذهف

 (4۵۸۷) دواد وبأو .(۳۷۸/۲) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا :هجرخآ ام بابلا ينو #

 .يبأ ىلع اومدق نيذلا دفولا ضعب ينثدح :لاق زیزعلا دبع نب رمع نب زیزعلا دبع قیرط نم
 «تنعاف .كلذ لبق ببطت هل فرعی ال «موق ىلع ببطت بیبط اميأ» :# هللا لوسر لاق :لاق

 .«نماض وهف

 .يكلاو طبلاو «قورعلا عطق وه امنإ «[اذك] تع هنا اما :زیزعلا دبع لاق

 .لیسرلا ةلاهجلو هلاسرال ؛فیعض هدانسإ :تلق

 يف امك ؛داسفإلاو ررضلا لاخدإ :تانعإلاو ءاطخلاو طلغلاو داسفلا :تنعلاو :(ةدئاف)

 .(«ةيضرلا تاقيلعتلا» - ٤٠١ /۲) «ةيدنلا ةضورلا» ىلع ركاش دمحأ ةمالعلا ةيشاح

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم (۱۰۱) ملسم هجرخأ )١(
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 را اديرع كاهل

 هلی نجت لو رشاب اذإ هوحنو «قذاحلا بیبطلا نأ :ثيدحلا موهفمو

 ار زا شات يذم تاق یار یر ل فا ی

 ريغ ىلع ٌبترت امو ءنومضم ريغ َوْهَف هيف نوذأملا ىلع بترت ام لکف
 ۱ گویا هناف .هيف نوذأملا كلذ

 اعرَش ٍةَبولطملا ةعفانلا مولعلا نم بطلا ةعانص ّنأ ىلع اذهب ُلدّنسُيو

 ۰ .مَلعأ هّلاو ءالقعو
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 ۳۹۷ ( راربألا ب ولق ةحهب )

 تاهبشلاب دودحلا ءردح

 اولخف جرم هل ناك ناف متعطتسا ام نيملسملا نع َدودحلا اوءردا»

 .«ةبوقعلا يف ءیطخ نأ نم ريخ یفعلا يف َءىطخُب نآ مامالا ناف «هّليبس

 OE 4 ۲ و ل و
 . "افوقومو اعوفرم یذمرتلا هاور

 (۳۸4/4) مكاحلاو (۳۰۷۰) يبطقرادلاو (۱8۲4) يذمرتلا :هجرخآ (۱)

 نع «يرهزلا نع «يقشمدلا دايز نب ديزي قيرط نم (۱۲۳/۹ و ۳۸/۸( يقهيبلاو

 .اعوفرم هب ةشئاع نع «ةورع

 نب ديزي نع «ةعيبر نب دمحم ثيدح نم الإ أعوفرم هفرعن ال ةشئاع ثيدح» :يذمرتلا لاق

 نب ديزي نع «عسیکو هاورو جب ينلا نع «ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا نع «يقشمدلا دايز

 ينلا باحص نم دحاو ريغ نع اذه وحن يور دقو «حصأ عيكو ةياورو «هعفري مو هوح دايز

 ينوكلا دايز يبأ نب ديزيو .ثيدحلا يف فيعض يقشمدلا دايز نب ديزيو «كلذ لثم اولاق مهنأ #
 .ها«مدقأو اذه نم تبثأ

 .«هاجرخ ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاقو

 .«كورتم .يماش دايز نب ديزي :یئاسنلا لاق :تلق» :هلوقب يهذلا هدر دقو

 خيراتلا» يف يراخبلا لاق لبق نمو )1٤٤6(« «نيكورتملاو ءافعضلا» يف ّيئاسنلا لوقو

 = .«ثيدحلا ركنم» :(۳۲۲۱مقر۲۳/۸) «ریبکلا



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۹۸

 رسا هسا اذاك اا اردن هوش نآ يلع الذي تینا اذ

 مأ دا بجوم َلَعَف له :تالامتحالا تعَقَوو لاح انيلع لکشأو ناسنالا

 هل لمو ؟ال ما هلع دِتعم الرام ره لهو ؟لهاج وا ةلاع وه لمو ؟ال
 .انيقي اهّبجوم قَقحتن م انثأل ؛ةبوقعلا هنع تئرُد ؟داقتعا وأ ٍدقَع رذع

 ءاهببَس لعاف نع ةبوقعلا ءْرَد يف أطخلاف نیرملا نيب ُرمألا ددرت ولو
 ولا عوف ءاهببس لعفي مل نم ىلع ةبوقعلا عاقيإ يف أطخلا نم نوهآ

 .ةلوهسلاو رسيلا لو هتعيرشو ؛ُهَبضغ

 ققحتن یتح ميرحتلا مهلاومأو مهنادبأو نیموصعلا ءامد يف ٌلصالاو

 .اذه نم )[اتیش] ان حیپپ ام

 هةربشک ةلثمآ ردا باوبا ین لصألا اذه یلع ٌءاملعلا رد دقو

 لج هيف ةلتما :اهنمو تيوتا اذه تفاوم اع كاز

 اذه ظفل ٌنازيملاو ؛هب ةربع ال «لايخلاو مولا ُهبْشُي يذلا لامتحالا ناف

EEسیم  

 .تبثت ال ديناسأب ءامهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعو «ةريره يبآ نع بابلا يفو

 «ةفیعضلا ثيداحألا ةلسلس»و (۲۳۵) «لیلغلا ءاورإ» يف ينابلالا هفعض ثيدحلاو

(۲۱۹۷). 

 :ظفلب دوعسم نبا ىلع ًافوقوم حص دقو» :(۲۱/۸) «ءاورالا» يف -هللا هحر- لاقو

 .«متعطتسا ام نيملسملا نع لتقلاو دلجلا اوءردا»

 .«لوصوم اذه» :لاقو [۲۳۸/۸] يقهيبلاو ۰۲ /۷۰/۱۱) ةبيش يبأ نبا :هجرخأ

 .ها(دانس الا نسح وهو شل

 .«ءيش» :عوبطلا لصالا يف (۱)



 ۳۹۹ ) اا

 .هلیبس اولخف حرم هل ناک ناف وأ «هل متدَجَو ناف ؛ثيدحلا

 ناتدسفم ضراعت اذا هنأ :وهو ما نام رايب اذه فو

 .ملعأ هاو كلل ًافیفخت اهانغفدف .یرکلا ها انْیَعار «الامتحا وآ اقیقع

FRR ال > * 



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۷۰

 "نوسعخاو رتداسلا تيدحلا

 مضورعملا يف ةمئاطلا امنإ

 : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يلع نع

 .«فورعلا يف ةعاطلا امنإ :ةيصعم يف ةعاط ال»

00) 57 
 . "هيلع قفتم

 .نيتلاولاو «ةالّؤلا نم هتعاط ُبجت نم لك يف دق ثيدحلا اذه
 .ءالؤه ذة ةعاطب رم مآ عراشلا ناف (مهریغو «جوزلاو

 ذر ٌعراشلا الف ؛فورعملاب اهّلكو لاح بانی اميف ةتعاط مهنم لك

 لْدَعلاَو مب عمك فرع e اینا

 وآ یو تست نم ناو «دیقلا اذهب ديت اهلكو

 .هللا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الف ءيبجاو ٍلرت

 جح كزتب وأ بیام رلخأ وآ «وبرض وآ ؛موصعم لتقب مهذحآ رم مآ اذإف

 مدقتو مش ةعاط الف ؛هتلص بجت نم ةعيطقب وأ ةبجاو ةدابع وأ .بجاو

 يللا ءعاط ىلع هلا ةعاط

 .(۳۹) (۱۸۶۰) ملسمو ۰۷۲۵۷ ۵۷۱۵) يراخبلا :هجرخآ (۱)



 ۳۷۳۱ ( راربألا ب ولق ةحهب )

 ةلفانو ةبجاولا ءالوه ةعاط تّضراعت اذإ هنأ ثيدحلا اذه ني ہهفیو
 ىهن اذإف «ةيصعمب سيل للا كرت هال ؛ُمَدَقَ مهتعاط ناف «لفاونلا نِم

 ةسايّسلا رومأ نم رب يلاولا رم وأ ءلفنلا جح وأ ٠ .لفنلا مايص نع هتجوز

 بجاولا ميدقت بجو ا مزلتسي

 ا ءانْرَكَذ ام لوانتی هنأ امك «فورعلا يف ةعاطلا امنا» يو هلوقو

 لصاب تابجاولا قلعت امک «ةعاطتسالاو ةردقلاب كلذ نعت اسا لوانتی
 .عرشلا

 .ملعأ هللاو ؟)«متفطتسا اميف ةعاطلاو عمسلا مكيلع» :ثيدحلا يفو

 36 ال < < *

 اذإ انك :لاق هنأ رمع نبا نع (۱۸۱۷) ملسمو (۷۲۰۲) يراخبلا ثيدح يف امک )

 .يراخبلل هظفلو .«متعطتسا امیف» :انل لوقی ةعاطلاو عمسلا ىلع خي هللا لوسر انعیاب



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۷۳

 :نوسمخاو عباًسلا ثیدحما

 نيرجألاو رجألا نيب ستجملا

 لوسر لاف :الاق امهنع هللا يضر ةريره يبأو ؛ورمع نب هللا دبع نع

 : 2ع هللا

 دهتجاف «مكح اذإو «نارجأ هلف :باصأو دهتجاف «مكاحلا مكح اذإ»

 .«دحاو رجآ هلف :أطخأف

 . هيلع قفتم
 .ءاضقلل هلهؤي ام ملعلا َنِم هدنع يذلا وه :مكاحلاب دارم

 مهضعبو ءاهيف غلاب مهّضعبف ؛يضاقلا طورش ملعلا ُلهأ ركذ دقو
 ٠ لوألا وهو «یوتفلل هب ملص يذلا ملعلا ىلع رصتقا

 ؛منآ ملاظ هنإف مكحلا باصاو ٌمکَح ول ٌلهاجلا نأ ثيدحلا اذه ينف
 .ٌلِهاج وهو «مكحلا ىلع ُمادقإلا هل لحي ال هال

 :ناعون وهو «داهتجالا نم مكاحلل دب ال هنآ ىلع لدو

 .ةّيعرشلا ماكحألاب مكاحتلا اهيف َعقَو یلا ةَّيضقلا لاخدإ يف ٌداهتجا

 صاعلا نب ورمع ثيدح نم (۱۵) (1717) ملسمو :(۷۳۵۲) يراخبلا :هجرخأ (۱)
 !هبنتف ءورمع نب هللادبع ال



 ۳۷۳ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 ثيحب ءامهّدضو قيدّصلاو بیرقلا ىلع قحلا كلذ رفت يف ٌداهتجاو

 ا الو .دحا یلع ادحا فف ال هادحاو تالا اذه یف هدنع تالا نوکی

 «نارجآ هلف باصا ْنِإ :لاح "لک ىلع ٌروجأم وهف كلذك ناك یتمف «ىوملا

 لدعلاو .هتعاطتسا رغب هنأ ؛هنع وفعم هّوطخو «دحاو ٌرجأ هلف ًأطخأ ناو

 زا قم لات لتمر

 :یوفا بحاص نيبو هدهتجا مكاحلا نيب قْرفلاو
 وهو هداهتجالاو اصقلا نخ ني هب ری ام َلَعَف دق قحلا بحاص نأ

 هناف ىوملا بحاص فالخ ليلو هیلع هدنع ماق ام داقتعاب رهاظلا يف ٌرومأم

 .مالسالا خيش هلاق قحلل صف ريغبو مل ريغب ملكتي

 رجألا منغی هنأو ءيفْصَولا اذه ىلع يذلا مكاحلا ةليضف :اذه ينو

 اهب مكحي ةّيضق لک يف باوثلاو

 قلخلا نيب قوقحلا نال ؛تايافكلا ضورف مظعا نی ءاضقلا ناك اذهلو

 .هاتشالا و ۱۳۳ ی اک

 یا 7 يذلا داهتجالا اذه قيقحت ىلع هّسفن َدِهاجي ْنأ هيلعو

 .ملعا هللاو میظعلا رج الاو با هب لانیو

 ؛(يزوجلا نبا راد /۱۸۲-۱۸۷ص) ةيميت نبال «ةینارونلا دعاوقلا» يف هوحنب )١(

 .(حتفلا /۱۹۸-۱۹۹ص)و



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۷

 ماشحالاو ءاضقلا لوصأ نم

 39 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 نكلو «مهلاومأو موق ءامد لاجر ىعُدال مهاوعدب سانلا ىطعُي ول»

 .«هيلع یعذلا ىلع نيميلا

 "كم هاور

 .«رکنآ نَم ىلع نیمیلاو «يعّدملا ىلع ةنّيبلا» :" يقهيبلا دنع ظفل ينو

 :هيف نأ الإ هل ظفللاو (۱) (۱۷۱۱) ملسمو ءفصق هيفو (40۵۲) يراخبلا :هجرخأ (۱)
 !يراخبلل هوزع فلولا تافو ۰«... لاجر ءامد سان یعدال..)

 يف رجح نبا هلاق .حيحص دانساب (۲۵۲/۱۰) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هاور (۲)

 نبا ظفاحلا اهدانس نسحو (۲۱۱/۸) «ءاورإلا» يف ينابلألا ثّدحماو (۱4۰۸) «مارلا غولب»

 .(ةیرصعلا -۳۲۹۲ /7) «يرابلا حتف» يف رجح

 يف الإ) :ةدايزب (46 71۲ ۰4471۱ ۰۳۱۲۰۱ ۰۳۱۷۵) ىبطقرادلا همامتب هجرخأو :تلق

 .ةفيعض قرطو ديناسأب (44 714 457 ینطقرادلاو «(۱۳4۱) يذمرتلا :لوألا هرطشبو ««ةماسقلا

 .«ةئيب موقت نأ الإ نيميلاب ىلوأ هيلع یعدلا :ظفلب اعوفرم رمع نبا ثیدح نم دهاش هلو
 ثيدح نم- (1۰) «لاوطلا ثيداحألا» يف يناربسطلاو (۵۹۹7) نابح نبا :هجرخآ

 نع «فرصم نب ثراحلا نب نانس قیرط نم (4810) یتطقرادلاو -(رمع نبا) ال (ورمع نبا)
A Ea۱  

 .ها«...دهاوشلا يف ديج دانسإ اذهو» :(۲۱۱/۸) «ءاورالا» يف ينابلألا انخيش لاق



 ۳۷۵ ) ا

 ىلع 5 اذه زن دنع نوكي امْنِإ سانلا نيب ا ناف ماکساار

 اتبات ناک يذلا قسحا نه هتءارب يعدي اذهو «ةرکنیف «قوقحا نی اقح اذه

 .هبلع
 ده

 .لِطبلا نم حملا هب حضتي و «مهعازن ضفی ًالصأ كي نيف

 اهتباوتو «قوقحلا نم اقح وأ ءانْيَد وأ نايعألا نم انیع ىعّدا نّمف

 .رکنلا عم لصألاف ؛ٌريغلا كلذ هرکلأو «هريغ ىلع

 ناو ؛هب هل مکخو هل تبث حلا كلذ تبثت ةنّيبب ىتأ نا يعدلا اذهف

 .نيميلا الإ رخآلا ىلع هل سيلف نيب تای م
 ردا بحاص رکنأو هیلع يذلا قلا نم هتءارب یعّدا نم كلذكو

 الاو .ةشبب ةءارلاو ءافولا يعدم ۽ تأي ۱ ناف هتمذ يف قاب نا :لاقو كلذ

 نیمیلا قلا بحاص یلع نکلو لصالا هل ةزتكد ین قلا اب مک

 اذه نم اهلك قئاثولاو «لاجالاو یطورشلاو یبویعلا یوعد كلذکو
 تالا

 دال ؛اهّلك ءاضقلا لئاسم يف ةاضقلا هيلإ ُرْطْضَت ثيدحلا اذه نأ َمِلُعف

 لهآ اهلصف دقو «قوقحلا توافتب توافتت يهو «-قحلا- نيبملل مسا ةنيبلا

 .- هللا مهمجَر- ملعلا

 ةعيرشلا هذه يف ةّمكلا نيبو مكحلا ثيدحلا اذه يف لي َنّيِب دقو

 سانلا ىطعُي ول هنأو یهايندو مهنيد يف دابعلا حالص نیع اهنأو َدّيلكلا



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) 4

 .مهلاومأو موق ءامد لاجر یعذالو .داسفلاو رشلا رثکل مهاوعدب

 .رشبلا حالص اهب مالسالا ةعيرش نأ ملعف

 ةيلكلا هعئارش نم ٍةعيرش لک نيب لباقف كلذ فرعت نأ تدرآ اذإو

 میحر «میلع میکح اهعرَش يذلا نأ دهشتو میظعلا قرفلا دجت ؛اهّدض نيبو

 عذرو «مولظملا رنو ةمحّرلاو «لذعلاو ءِةّمكِلا ىلع اهلامتشال ؛دابعلاب

 .ملاظلا

 يَسبنَج ىوقأ يف نيميلا ٍتلَعَج ةعيرشلا نإ :نیققا ضعب لاق دقو
 .ملعأ هللاو هفرَع كلذ عّبتت نمو «نيعّدملا

 خيش ىلإ «نيققحلا ضعب» :اذه هفصوب ريشي -هللا هحر- يدعّسلا انمامإب ينأك (۱)

 يذلا» ١57(: /۱) «نيعقوملا مالعإ» يف -هللا هحر- ميقلا نبا لاق ذإ «ةيزوجلا مّيق نبا مالسإلا

 .هبناج حجرت نيمصخلا يأف «نييعادتملا ىوقأ ةهج نم عرشت نيميلا نأ ةعيرشلا هب تءاج

 .ها(...ثيدحلا ءاهقفو ةنيدملا لهأك .روهمج ا بهذم اذهو «هتهج نم نيميلا تلعج

 نيميلا نأ ةعيرشلا ةدعاقو» :(7376 /۵) «داعلا داز» يف -هّلا همحر- ميقلا نبا لاقو

 بسحب حلاصملل هئاضتقاو عراشلا ةمكح لامك نم اذهو... «نييعادتملا ىوقأ ةبنج نم نوكت

 ءارده حجارلا بناجلا ةوق تبهذل ءأمئاد دحاو بناج نم ُنيميلا تعرش ولو ؛ناکمالا

 .ها«ةحلصملاو ةمكحلا ةياغ وه هب ءاج یذلاف .كلد ىبأت عراشلا ةمكحو

 :(۲۷۰ مقر دعب ةيرصعلا -13797/57) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق :(عرف)

 ءرهاظلا فالخ لوقي هنال ؛فيعض ىعّدملا بناج نأل ؛كلذ يف ةمكحلا :ءاملعلا لاقو»

 اهب ىوقيف ًاررض اهنع عفدت الو ًاعفن اهسفنل بلج ال اهنأل ؛ةنّيبلا يهو ةيوقلا ةجحلا فلكف

 يهو «نيميلاب هنم يفتكاف هنمذ غارف لصألا نأل ؛يوق هيلع یعذلا بناجو «يعّدملا فعض

 .ها«ةمكحلا ةياغ يف كلذ ناكف ءررضلا عفديو عفنلا هسفنل بلجي فلاحلا نأل ؛ةفيعض ةجح



 ۳۷۷ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نوسمخلاو عساتلا ثيدحلا

 ةدحامشلا يف جدتي امه

 ىلع رم يذ الو ءأدذح دولج الو تنئاخ الو نئاخ ٌةداهش زوجت ال»

 .«تيبلا لهأ نم عناقلا الو فبارق الو ءالو يف نينظ الو هبخآ

 ىلا هاور

 ینطقرادلاو 1۸7 7) «راثآلا لکشم» يف يواحطلاو ۲۲۹۸(۰) يذمرتلا :هجرخآ (۱)

 نب ديزي قیرط نم (۲۵۱۰) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو 7 ۰۱۵۵ /۱۰) يقهيبلاو 600 0)

 .اعوفرم هب ةشناع نع «ةورع نع «يرهزلا انثدح «يقشمدلا دايز

 .يقشمدلا دايز نب ديزي ثيدح نم الا هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه) :يذمرتلا لاق

 .هثيدح نم الإ يرهزلا ثيدح نم ثيدحلا اذه فرعي الو ,ثيدحلا يف فعضی ديزيو

 .ورمع نب هللا دبع نع بابلا يفو

 .ها«هدانسإ لبق نم يدنع حصي الو «ثيدحلا اذه ىنعم فرعن الو :لاقو

 امك كورتم وهف يقشمدلا دايز نب ديزي لجأل TET امك وهو :تلق

 .(۷۷۲۱۷) «بيرقتلا» يف

 .(۲۱۷۵) «ءاورإلا» يف ينابلألا ثّدحلا هفعض ثيدحلاو

 .مهنع هللا يضر رمع نباو «ةريره يبأو ءورمع نب هللا دبع نع بابلا يفو

 اا . امهنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع ثيدح امأ #



 ) راربألا ب ولف ةجهب ) ۳۷/۸

 .اعوفرم هب هنع .هیبأ نع ؛بیعش نب ورمع نع قرط نم وهف

 .هب هنع ءىسوم نب نامیلس :ىلوألا

 يف قازرلا دبعو «(ةدایزلا نود نم همامتب هل ظفللاو -۲۰ ۰۱۸۱ /۲) دمحأ :هجرخآ

 يوفبلاو (۲۰۰/۱۰-۲۰۱۱) يقهيبلاو ۱ (۳۲۰۰) دواد وبآو .(۱۵۳6) «فنصلا)

 :ظفلب هب نامیلس قیرط نم )

 يذ الو «[يقهيبلاو دواد يبآ دنع :ةیناز الو ناز الو] ةنئاخ الو نئاخ ةداهش زوجت ال»

 قفنی يذلا مناقلاو «مهريغل هتداهش زوجتو «تيبلا لهأل عناقلا ةداهش زوجت الو .هبخآ ىلع رمغ
 .«تیبلا لهآ هيلع

 مقر۱۹۸/6) «ريبحلا صیخلتلا» يف رجح نبا ظفاحا هاوقو .نسح هدانسإ :تلق

۹ ۳۱ 

 .هب هنع «ةأطرأ نب جاجح :ةيناثلا

 نئاح ةداهش زوجت ال» :اعوفرم هب هنع (؟5757) هجام نباو «۲۰۸/۲) دمحأ :هجرخأ

 .«هیخآ ىلع رمغ يذ الو «مالسإلا يف دودحم الو «ةنئاخ الو

 .-ىرت امك- عبوت هنكلو «سلدم وهف جاجح ةنعنعل ؛فيعض هدانسإو
 .هب هنع «دئاف نب مدآ :ةعلاثلا

 ال :اعوفرم هب هنع (۱۵۵/۱۰) يقهيبلاو )٤٥٥٤(« «ننسلا» يف ينطقرادلا :هجرخأ

 .«هیخآ ىلع رمغ يذ الو «ةدودحم الو «مالسإلا يف دودحم الو «ةنئاخ الو نئاخ ةداهش زوجت

 نب ىنثملاو ءدئاف نب مدآ» :«ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا لاق هب جتحي ال اذه مدآ :تلق

 .«امهب جتح ال حابصلا

 .يقارعلل «لادتعالا نازيم ىلع ليذ» :رظنا .«لوهج» :«ءافعضلا» يف یهذلا لاقو

 .(۱۰۳۵مقر۳۳۲/۱) «نازيملا ناسلاو

 = .هب هنع «حابصلا نب ىنثملا :ةعبارلا



 ۳۷۹ ( راربألا بولق ةجهب )

 ها ۵ و 0 و و دعم ١و هدم اه و و م 6م م هدم م م و ماه هام و هاه ام هاو دو مه واو و و و و مهم و و و و و و و هسه و هواش و و ها و و هفوة هس ه هو وه و و و و و

 ةداهش زوجت ال» :اعوفرم هب هنع (150 /۱۰) يقهيبلاو «(5001) ينطقرادلا :هج رخأ

 .«هيخأ ىلع رمغ يذ الو .دح ىلع فوقوم الو «ةنئاخ الو نئاخ

 «بيرقتلا» يف امك .«هرخآب طلتخا فیعض) حابصلا نب ینثلاف .فیعض هدانسإ :تلق

(1۵۱۳). 

 تفقو امیف- مدآ اهب درفت دقف «ةدودحم الو» :نود ةيناثلا قیرطلاب نسح هثیدح نأ الإ

 .-!قرط نم هيلع

 حیحصاو ؛(۲۹) (ءاورالا» يف ينابلالا ةمالعلا هنّسح ورمع نب هللا دبع ثیدحو

 .(۱۹۳۰) «هجام نبا ننس

 .هنع هللا يضر ةريره يبآ ثیدح امأو #

 نب ءالعلا انث دلاخ نب ملسم قیرط نم (۲۰۱/۱۰) يقهيبلاو ۹۹ /6) مكاحلا :هجرخأ

 .«ةنحلا يذ الو ءةنظلا يذ ةداهش زوجت ال» :اعوفرم ةريره يبأ نع «هيبأ نع «نمرلا دبع

 .«هاجرخي لو ملسم طرش ىلع حیحص ثیدح اذه» :مكاحلا لاق

 !يراخبلا طرش ىلع هنأب هل زمر يهذلل «كردتسلا صيخلت» يفو

 .السرم هب دلاخ نب ملسم قيرط نم (044) «تايناليغلا» يف يعفاشلا ركب وبأ هجرخأو

 هل جرخي لو هظفح لبق نم فيعض يجنزلا وه «دلاخ نب ملسمف «فيعض هدانسإ :تلق

 ظ .يراخبلا نع ًالضف ملسم

 .«(ظفحلا ءيس هنأ الإ «ةقث دلاخ نب ملسم» :(67/۳) «ننسلا) ف ينطقرادلا لاق

 .«ماهوألا ريثك قودص هیقف» :(5779) «بيرقتلا» يف رجح نبا لاقو

 .يعبات وهو «يندلا ينهجلا بوقعي نب.نمحرلا دبع وه ءالعلا دلاوو

 نم (۲۰۱/۱۰) يقهيبلاو .(۳۹۷) «لیسارلا» يف دواد وبأ :هجرخأ ؛لسرم دهاش هلو

 يذ ةداهش زوجت ال» :لاق هنأ لل نلا نع «جرعألا نمحرلا دبع نع ملسم نب مكحلا قيرط

 < ۱ .(«ةنحلاو ةنحالاو ةنظلا



 ( رارنألا ب ولق ةحهب ) ۳۸۰

 هما معه © نس <« "أه م ههه هه هه هذ هسه « هه هه ه همهم © ه هه ه ه © أه سه ©« © © * ©« * « هه هه. هه * «# ه* # © ف © 5* 5 5 © © 58 © » © #» «* ©« هس « ه4 هه © .» ©

 .ةنحلاو ةنظلا يذ :-مكحلا نع هيوار- بئذ يبأ نبا لاق

 يف ظفاحلا هنع لاق «يملاسلا وه ملسم نب مكحلا ناف «لسرم فيعض هدنس :تلق

 .ثيدحلا نيلف الإو ةعباتملا دنع :يأ «لوبقم» )/١57(: «بیرقتلا)

 .هقرطب ةريره يبأ ثيدح نّسحي هبو

 .هب «جرعألا (أبنأ) .نمحر لا دبع نع ملسم نب مكحلا» يقهيبلا ةعوبطم يف عقو :(هیبنت)

 ىلع وهو «جرعألا زمره نبا وه نمحرلا دبعف (ابنأ) ءادألا ةغيص فذح باوصلاو

 .دواد يبآ دنع ةداحلا

 .امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح امأو #

 ان دمحم نب ىلعألا دبع قيرط نم (۱۵۵/۱۰) يقهيبلاو (4007) ينطقرادلا :هجرخأ

 :لاقف بطخ ل هللا لوسر نأ رمع نبا نع «بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا ان «ديعس نب ىبحي
 .(دح ىلع فوقولا الو هبخآ ىلع رمغ يذ الو «ةنئاخلا الو نئاخلا ةداهش زوجت ال الأ ٩

 .«فيعض :ىلعألا دبعو كورتم :يسرافلا وه ديعس نب ىيحي» :-هبقع- ينطقرادلا لاق
 .«ثیدحا ركنم» )۳۹١(: «رغصلا ءافعضلا» ف -اذه ىيحي يف- يراخبلا لاقو

 :ةعوضوم ثيداحأ يرهزلا نع يوري» :(1۳۶) «نيكورتملاو ءافعضلا» يف يئاستلا لاقو

 ۱ ۱ .«ثیدحا كورتم

 .«لیطاوبلاب تاقثلا نع یور» :(۳۵۱/۷) «لماکلا» يف يدع نبا لاقو

 .طقاس دنسلاف ؛هيلعو :تلق

 .«نینظ الو مصخل ةداهش ال» : ظفلب ًالسرم يورو #
 ترجاهلا نبا :ینعی- دیز نب دمحم قیرط نم (۳۹۲) «لیسارلا» يف دواد وبآ :هجرخآ

 . .اعوفرم «-فوع نبا :ینعی- هللادبع نب ةحلط نع

 ۱ !ةریره يبآ ثيدحب نّسحی هلعلو «لسرم هنأ ريغ تاقث هلاجرو اف

 :ةصالخلا 9

 3 .مهنع هللا يضر ةريره يبأو ورمع نب هللا دبع ثيدح نم نسح ثيدحلا (أ



 ۸1 ( راربألا بولق ةجهب )

 .ةداهشلا يف ةحداقلا رومألا ىلع ٌلِمَّبْشم ثيدح اذه

 .نییضرلا لودعلا داهشاب رم هللا نأ :كلذو

 الذع نوكي نأ ؛سانلا نيب قوقحلا يف مال يفاوطرتش ذا ملعلا لهاو

 :ىلاعت لوق نی ذوخأم دی مهضعباهدحو لادا تافص اورکذو ها رهاظ

 ساسشلا دنع یضرم لک :لاقف «[۲۸۲ :ةرقبلا] ۶ دیش نیوز نم

 .لوبقُم وهف ؛هټداهشو هلوقل نوتمطی

 .هريغب لمعلا سانلا مسی الو ءدودحلا ْنسحَ اذهو

 .اهتنظم ىلإ وأ ةمهتلا ىلإ عجرت ةداهشلا يف ٌّحَدْقَت يتلا ءایش الو

 اهيف ربتعت ىتلا رومألا عيمج ىلع ًاقلطم هتداهش لبقت ال نم سانلا نيف

 ؛-اهنم بتي مل ةريبك ةيصعم :يأ- اًدح ىتأ يذلاو «ةنئاخلاو نئاخلاك «ةداهشلا

 .هنداهش ليفت الف ةلادعلا دوقفم هقسفو تانا

 لب قلي فو ي نکل هةلدعلاب فوصوم وه وت سالا نیو

 .ناتفیعض ناتلمجلا یقبتف ؛"ةبارق الو ءالو يفهو ؛«ادح دولجم الو» :هلوق امهیف سیلو

 .هريغل نسح وهو ؛«مالسالا يف دودحم الو» :هلوق ؛ادح دولجم الو» :ةلمج نع ىنغُي (ب

 :افوقوم امهنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبآ ىلإ باطخلا نب رمع باتك يف ءاج چ

 وأ «روز ةداهش يف ًابرجم وأ «دح يف ًادولجم الإ «ضعب ىلع مهضعب «لودع نوملسلا»
 .«ةبارق وأ ءالو يف ًانينظ

 قيرط نمو ۱۵۵ ۰۱۵۰ /۱۰) يقهيبلاو © 7 6 ۲) ینطقرادلا :هجرخآ

 ءيش #3 يبنلا نع اذه يف حصي اله :(۱۵۵/۱۰) يف لاقو ؛(۱۹۷/۱۰) يف ینطقرادلا

 .ها«هیلع دمتعي



  ( YAYراربألا بولق ةحهب (

 لهأل عناقلاو ىلوملاو ؛عورفلاو لوصألاك كلذو حلا فالخب دهشيف «هعم

 .مهیلع لبقتو قمهتلا لع هنأل ؛نيروكذملل مُهتداهش لب ال ءالؤهف «تيبلا

 هقیتع ی یر

 : هودع یلع ذهن ناو +تاهش تلف ل دهش نإ اذهف یخ 71 -لی

 .ملعأ هللاو یدعلاب رارضالا یلع ابلاغ /لمح ٌةوادعلا ال ؛لبقت
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 ۸۳ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نوتتسلا ثيدحلا

 بیسلاو عيذلا طورخو میادحآ نم

 اوقال انا هللا لوسر اي :تلق :لاق هنع هللا يضر جیدخ نب عفار نع

 ؟بصقلاب حیف «ىدُم انعم سیلو ءادغ ودعلا

 نفظلاو نسل سيل «لكف هيلع هللا مسا رو دلا رهن ام» :لاق

 .«ةشبحلا ىدُمف ُرُفّظلا امأو مظعف سلا ام :هنع كثدحاسو

 لاقف هح مُهّسِب لجر هامّرف رعب اهنم دنف منغو لبإ بقن انبَصأو

 9 هللا لوسر

 اولَعفاف ؛ءيش اهنم مبلغ اذاف «شخّولا ٍدباوأك دباوأ هذه نر

 ۰ ۰ ۰ .(اذکه هب

 . هیلع قفتم
 ام عيمج هيف لخدی عماج مالك :هرخآ ىلإ ...(مّدلا رهنأ ام» :هلك هلوق

 وأ بصق وأ رفص وأ ساحن وأ بیدخ نم -هكفْسُي :يأ- مللا رهني

 ا ۱ ا ل ل ]| ص نا لج
 1 .هلقیب ال وؤوفنب ٌرهني هنأل ؛دورابلا

 .(۲۰) (1978) ملسمو ؛(0609) يراخبلا :هجرخأ (۱)



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) 4

 لّصَح ناف ءىفك امهَعَطَف اذإ ؛؛یرلاو موقلا هنإف حبذلا لح امو
 .ىلؤأ ناك -موقلحلا نافنتکلا ناقرعلا امُهو- نْيِجَدَولا عطف امهعم

 ىلإ ةجاحلل ههْنَدَب نم ناك عِضْوَم يأ يف هحرَج يفكيف دیصل امأو

 ۱ .كلذ

 ی ی ةرقبا و ا

 yT اذإ ديصلا ا

 تاناويحلا نم ولو هديّصلا ةلزنمب هنع ژوجعلا «هتلع عم زودی مكحلاف

 ةيشحَولا تاناويحلا نم ولو ههِحْبَذ نِم دب ال هيلع ٌرودقملاو ّیسنالا

 0 .اهب حبلا لحي ال ملا ترّهنَأ ناو- ماظعلا

 صتخیف ءأمْظَع هنوكو ءأنيس هنوك ؛نيرْمآلا ٌعومجم ةلعلا نا :ليقو

 .لوألا حیحصلاو ؛نسلاب

 .هريغ الو ربط ال ءاهب حبذا لحي ال رفظلا كلذكو

 حباذلا نوک عم «حبذلا لحم يف مّدلا ٌراهنإ حبذلا طورش نأ :لصاح اف

 .اهيلع هللا مسا ٌركذي ناو ءاّيباتك و 1 1۳و

 نوکی عضوم يآ يف هنأ ملقت امك «حبذلا نم مسوآ وهف ديلا اّمأو

 تناك اذإ بالكلاو رويطلا نم حراوجلا ديص حابي هنأو ءديصلا ندب نم

 منع هللاو .دینصلا ىلع اهلاسرإ دنع اهیلع هللا مسا َرِكْذو ملعم



 YAO )) راربألا بولق ةجهب (

 :نوتسلاو يداحلا ثيدحلا

 ءيش لك يف ناسحإلا

 :لاق يي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سوأ نب داذش نع

 اذإو «ةلثقلا اونیمحاف متلتق اذإف ءيش لک ىلع ناسحالا بتك هللا ٌنِإ»
 .(هتحيبذ حریلو .هترفش مکدحآ للو ةحيذلا اونيسحأف متحبذ

(۱) 
 ۰ ملسم هاور

 مل ناف هاري هناک هللا دبعَي ناب ,قلاخلا ةدابع يف ٌناسحإ :ناعون ْناسحالا

 «حضصنلا هجو ىلع هللا قوقحب مايقلا يف ٌدجلا وهو «هاري هللا نف هاري نكي
 .اه ليمكتلاو

 .قلخلا قوقح يف ٌناسحإو

 ربب مايقلاك «ةبجاولا مهقوقحب موقت نأ :بجاولا ناسحإلا لصاو

 ام عيمج ءاطعإب تالماعملا عيمج يف فاصنالاو ماحرالا ةلصو «نیدلاولا

 لا در ا لاق «ايفاو كلام ذخأت كنأ امك ؛قوقحلا نم كيلع

 ىلا يذم لاو نڪا سلاو ىم لاو برا يزد ناسا ور نيش ب اوڪ رشت

 «[۳۹ :ءاسنلا] ( )عاری بو با کیو

 .(۵۷) (۱۹۵۵) ملسم هجرخآ (۱)



 ( راربألا ب واق ةحهب ) ۳۸۹

 لا نايسح لاو ناسنالا عون عيمج ىلإ ناسحإلا كلذ يف لخديو

 متلتق اذإف» : لاق اذههو ف ىتلا ةلاحلا يف ىتح «مئاهبلا

 .(«ةلتقلا اونيسحأف

 نود نِم فيّسسلاب ةقنع بّرضی ءلَدَق بجول لتقلا قحتس | نمف
 ل الو ""ریرغت

 اذمهو ؛هتفصو حبذلا ةئيه :يأ «ةحبّدلا اونسحأف متحبذ اذإ» :يي هلوقو

 .«هتحیبذ حریلوا «هنیکس :یآ «هترفش مکذحآ دحیلو» :لاق

 يالا نم لستقلا قحتسا نم ل ناسحالاب ارومأم هلا ناك اذإف
 لانا هم رب فیخق عناوين نی اكوا رز ام هد ناسخایو

 :ناعون هب َرومأملا ناسحإلا نأ ملعاو

 بسحب قلَخلل كيلع بجي اب مايقلاو ءفاصنإلا وهو بجاو :امهدحأ
 ۱ .قوقحلا نم كيلع هجوت ام

 ؛يندب عفن لذب نم كلذ ىلع داز او هو بحسم ناسا :يناثلاو
 فورعم لكف هٍةيويند ةحلصم وأ ءينيد ريخل هيجوت وأ «یملع وأ «يلام وأ

 لازآ اس کو ٌناسحلو ةقدص قلخلا ىلع رورسلا لخدأ ام لکو ا

 ةقدص وهف «ريشك وأ ليلق نم نوضتري ال ام مهنع عفو ءنوهّركي ام مهنع

 .ناسحإو

 .«ریزعت» :(فاقوألا)و ء(حتفلا) یتعوبطم يف )١(

 ةفيذح نع )٠٠١5( ملسمو «هنع هللا يضر رباج نع )5١71( يراخبلا ىور (۲)

 .«ةقدص فورعم لك» ؛اعوفرم هنع هللا یضر ۱



 YAY ( رارثلا بولق ةجهب )

 شطعلا ديدشلا بلكلا تقَّس يتلا ''"يغبلا ةصق هي ينلا َركذ الو

 ىف انل ْنِإ :لَي هللا لوسرل ""اولاق و ايوا

 ."”اًرجأ یرح بک لك ين» :لاق ؟أرجأ مئاهبلا

 «نوکی قول يأ «ناک عون يأ نم عفانملا عيمج ل وه :ناسحإلاف

 «ناسحإلا بسجبو .مهماقمو مهقحو «مهيلإ نّسحمل توافتب توافتی هنكلو

 ببسلاو .هیصالخاو نیم ناميإ بسجو هیفن میظعو هیقوم مظعو

 ۱ .كلذ ىلإ هل يعادلا

 REED 2010111111 0 ا 1 مت لاق

 يبأ ثيدح نم (۲۳۵) ملسمو ,(7171/ ۰۳۳۲۱) يراخبلا :هجرخأ ام ىلإ ريشُي (۱)

 يغب هتأر ذإ شطعلا هلتقي داك دق ةّيكرب فيطي بلک امنیب» :ظفلب اعوفرم هنع هللا ىضر ةريره

 .«هب اهل رفغف مایا هتقسف هب هل تقتساف اهقوم تعزنف «ليئارسإ ین ایاغب نم

 .ملعأ هللاو «ةرفغملا ركذ امنإو ءركشلا ركذ نيتياورلا يف سيل :تلق

 .(۳۷۰ص) يتأيو «(57١ص) هجيرخت مّدقتو

 ديدشلا بلكلا ىقس يذلا لجرلا ةصق ۶# بلا ركذ ال مهنع هللا يضر كلذ اولاق (۲)

 .-هللا هحر- فلولا لاق امك یفبلا ةصق دنع سيلو ؛هل رفغف هل هللا ركشف بلا نم هفخب شطعلا

 ارثب لزنف «شطعلا هيلع دتشاف يشي لجر امنیب» :لاق ل هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر ةريره

 لشم اذه غلب دقل :لاقف .شطعلا نم ىرثلا لكأي ثهلي بلكب وه اذإف جرخ مث ءاهنم برشف

 :اولاق .«هل رفغف هل 'هللا رکشف «بلکلا ىقسف يقر مث «هيفب هكسمأ مث هفح المف .يب غلب يذلا

 .«رجأ ةبطر دبك لك يف» :لاق ؟ارجأ مئاهبلا يف انل او !هللا لوسر اي



  ( TAAراربألا بولق ةجهب (
 هه

 .[۳۵ - ۳۶ :تلصف] 6 رفع نحو ۷ ادام وصل 2

 ناخ ءارج ْله# .هءازج هللا نسحأ ناسحإلا ةتقيرط تناك نمو

 نذل ۳1 روا دارو تن ونسخ يزل ]1 :نمحرلا] «ناسحنإلا

 نسي فواح «[۱۰ :رمزلاو ۰۳۰ :لحتلا] کد < ايلا ذه يف ونسخ

 .هللا دابع ىلإ نينيمح ا للا ةدابع يف نينيسحلا :يأ [۵7 :فارعألا] ««ننسحُملا

 ةدایز لا مهبدنیو ناسحالا نم لّدَعلا هدابع ىلع ۰ بجوی یلاعت هللاو

 [۲۳۷ :ةرقبلا] کنین استار :ةلماعلا يف ىلاعت لاقو هنم لضفلا

 یناوصقتست الو مکتالماعم نی اعضوم ناسحالاو لضفلل اولعجا :يأ

 ءاضقلاو ءارشلاو عيبلا يف اوحاستو ءاورّسعت الو اورّسي لب «قوقحلا عیمج

 .ءاضتقالاو

 .ملعأ هللاو ؛ارببک ًاناسحإو ءاريثك اربخ لان ؛فورعلا اذه هّسفن ملا نّمو
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 ۳۸۹ ( راربألا بولق ةجهب )

 :نوتسلاو يناثلا ثيدحلا

 ءوحللا نم متامرحملا

 :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع

 يذ لکو «لاغبلا موحلو «ةّيسنإلا رُمحلا ربيخ موي 4 هللا لوسر مرح»
 .«رْيطلا نم بلم يذ لكو «عابّسلا نم وبان

 .""یذمرتلا هاور

 قیرط نم «بیرغ نسح ثیدح رباج ثیدح» :لاقو (۱8۷۸) يذمرتلا هجرخآ )١(

 .هب رباج نع ءةملس يبأ نع «ریثک يبآ نب ىبحي نع «رامع نب ةمرکع
 :ناتلع هيف .فیعض دانسإ اذهو

 نو ءهطلغي قودص» :(4705) «بيرقتلا» يف رجح نبا لاق «رامع نب ةمركع :ىلوألا

 .«بارطضا ريثك يبأ نب ىبحي نع هتياور
 .-ىرت امك- اهنم هذهو

 .هنعنع دقو «سلدم ريثك يبأ نب ىبحي :ةيناثلا

 :يتآلاك اهیرحت تباث ثيدحلا تادرفم نأ الإ :لوقأ

 .ةيلهألا ةيسنإلا رمحلا ميرحتف #

 .هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم )۱۹٤۱( ملسمو 4۲۱۹(۰) يراخبلا :هاور

 .لاغبلا موحل ميرحتو #

 نابح نباو :.(037/9) دمحأو :.(7581/19) یئاسللاو (۳۷۸۹) دواد وبأ :هاور

 = يوغبلاو ۳۲۷ /۹) يقهيبلاو «(7375 /5) مکاح او 6۳۷۳۳ 4۷۳ ۱) ینطقرادلاو (0۲۷۲)



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۹۰

 ضرالا هتج رخآ ام هدابعل ٌلح هللا ناف ؛لحلا ةمعطألا عيمج يف لصألا

 اهیح ؛اهلک رحبلا تاناویح مهل لحاو «عونتم تابنو ر و نب

 .اهتيمو

 ٠ ةينامثلا ماعنألاك «تابّيطلا عي اهنم حاباف :ربلا تاناويح امأو

 .اهريغو رو نم ةيشحولا دويصلاو ههريغو

 امبرو ءالصافو اًدح كلذل لعجو «ثابخلا عونلا اذه ن مرح امّنِإو

Eلاخبلاو «ةّیلهْألا حا ثیدحا اذه یف  

 .لالح اهناف فحمل ااا "«سجر اهن :لاقو ءاهمّرحو

 .حیحص وهو «رباج ثيدح نم (۲۸۱۱)

 .عابسلا نم بان يذ لك میرحتو #

 ةبلعث يبآ ثیدح نم (۱۹۳۲) ملسمو ۰۵۷۸۱ ۰۵۷۸۰ ۰۵۵۳۰) يراخبلا :هاور

 .ينشخلا

 .ريطلا نم بلخ يذ لك ميرحتو #

 .امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم )١975( ملسم :هاور

 :ىلاعت هلوق دنع (۷ ۱۹ص) «نهرلا ميركلا ریسیت) هربسفت يف یدعسلا ةمالعلا لاق )۱(

 :[٦:رمزلا] بوت هیت رامان ڪک روو

 ۲۱6۳ ةبآ] ٩ مانتو نان اصل نم جاوز يامن :ماعنألا ةروس يف اهرکذ ىتلا يهو»

 ١[. 4 ؛ ةيآ] نا مونا الو

 مومعو اهعفن ةرثکل ؛اهریغ مئاهبلا نم هدابع حلاصم لزنآ هنأ عم «رکذلاب اهصخو

 ةقیقعلاو يدهلاو ةيحضألاك ءاهريغ حلصي ال ءايشأب اهصاصتخالو «اهفرشلو ءاهحلاصم

 .ها«ةيدلاب اهصاصتخاو ءاهيف ةاكزلا بوجوو

 .(۱6۰ص) هجيرخت مّدقت (۲)



 ۲۹۱ ( راربألا بولق ةجهب )

 رمنلاو ٍدسألاو ثلا عابسلا نم باینالا تاوذ مرح كلذكو

 رقّصلاك ءهبلخمب ُديصي ريطلا نم بلخ يذ ّلكو ءاهوحجنو بلكلاو بلعثلاو

 .امهوحنو ""[قشابلاو]

 اهنإف ءاهوحنو " اة ا هلتق نع یهن امو

0 

 سنج نم «برعم يمجعآ -حراوجلا نم- رثاط مسا وهو ؛اهرسکو نیشلا حتفب (۱)
 جاتاو ۱۵۷-۰۱۵۹ /۱) يربمدلل «ىربكلا ناويحلا ةايح» :رظنا .روقصلا ةبتر نم يزابلا

 .(۸۱/۲۵-۸۲) یدیبزلل «سورعلا

 يف امك «ریفاصعلا داطصی «سارلا مخض رثاط :-ءارلا حتفو ءداصلا مضب- دّرصلا (۲)

 .(۳۷ ؛) «طیما سوماقلا»

 نم عبرآ لتق نع ىهن» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يف درو يهنلاو

 .«درصلاو دهدشاو ةلحنلاو «ةلمنلا :باودلا

 نابح نباو (۳۲۲۶) هجام نباو ((07571/) دواد وبأو .(۳۷ ۰۳۳۲ /۱) دمحأ :هجرخآ

 .مهربغو (۵ 6 7)

 .(۲4۹۰) «لیلغلا ءاورإ» :اهنم هبتك نم ددع يف ينابلالا ثّدحلا هححصو

 :مرحلا يف نلتقي قساوف سم : هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (۳)

 .«روقعلا بلكلاو «بارغلاو  اًيدحلاو «برقعلاو «ةرأفلا

 .(۱۱۹۸) ملسمو .(۳۳۱6) يراخبلا :هجرخأ

 ؟مرحم وهو باودلا نم لجرلا لتقی ام :امهنع هللا يضر رمع نبا لجر لاسو

 برقعلاو «ةرافلاو ءروقعلا بلكلا لتقب رمأي ناك هنأ ل ىلا ةوسن ىدحإ ىنتثدح :لاق

 ظ ترا سا نو نان هنر «يارغلاو نانو

 .(۷۵) (۱۲۰۰) ملسم هجرخأ



 ايوا 4۲

 «تارشحا عاوناو «نارئفلاو .براقعلاو «تانطاک ا ناک امو

 و نع ةاکذ یکذ وآ قحابلا تاناویا نيم ها فتح تام ام كلذكو

 .ملعا هللاو مر هناف
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 ۹۳ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نوتسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 لاجّرلاب ءاسنلاو .ءاسنلاب لاجّرلا هبشق مدح

 9 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ءاسنلا نم تاهّبشتلاو ءاسللاب لاجرلا نم نييئشتملا هلا رعد

 .«لاجرلاب
 "یراخبلا هاور

 ؛ءاستلاو لاجرلا نح ي يسم تی امو «بوصفماك هاذل امإ ؛ةلوسرو

 تقلا سابل لح عراشلا حابأ امك «نيفنصلا دحأب لحلا صيصختل امإو

 .لاجرلا ىلع همرحو یاسنلل ريرحلاو ٍةّضفلاو

 يف ماع وهف «لاجرلاب ءاسنلاو «ءاسلاب لاجرلا هشت عراشلا ٌميرحت امأو

 .لاوحألا و .مالكلاو سابللا

 :ماسقآ ةثالث روم الف

 زئاج اذهف «هريغو سابللا فانصأ نم ءاسنلاو لاجرلا نيب ٌةلَرتشم مسق

 .هیف هبشت الو تحابالا لصالا ْنال ؛نیعونلل

 .(هرکذف) «... كي هللا لوسر نعل» :ظفلب (۵۸۸۵) یراخبلا هجرخأ )١(



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۱ ۳۹

 .ءاسنلل لحي الف لاجرلاب صتخ مسقو

 .لاجرلل لحي الف .ءاسنلاب صتخ مسقو
 ىلع لاجرلل َلَعَج لاعت هللا نأ :هبشتلا نع يهنلا يف ةمكحلا نیو

 روس .ٍةّيردق رومأب مهزیمو ءاسنلا ىلع نیماوق مهلعجو ةَجَرَد ءاسنلا

 اعرش دوصقم ءاسنلا ىلع لاجرلا ةليضف توبثو نييمتلا اذه مايقف ؛ةّيع

 Er «ةعيفرلا ةجردلا دود ردي طی هاب لای كاد لاني

 .ژییمتلا طش لاجرلاب ءاسنلا

 ابسآ نم كلذ وحنو سابللاو مالکلاب ءاسنلاب لاجرلا هّيشتف ءاضيأو
 يذلا تهب طالتخالا یف ءاسنلاب هلا ةبغرو «قالخألا طوقسو شنختلا

 .سکعلاب كلذكو .روذحم ا هنم یشخپ

 لیزنتو هءاسنلا بتارمو لاجّرلا یا طلعي فّیعرشلا يناعلا هذهو

 .ًاعرش نَسحتسم هنآ امك ءًالقع نَحتسم ءاهب هللا هلن ىتلا هتلزنم مهنم لک

 يف رظناف «لزانلا رابتعا مدعو «ماتلا هبشتلا ررض فرعت نأ تذرأ اذإو

 ةءورملاو «ةّينيدلا ةريغلا هعم تّبهذ يذلا طقاّسلا طالتخالا ىلإ رصعلا اذه

 .ليذَر یخ لک نم كلذ ُدض هل لحو ةديمحلا قالخألاو ءةيناسنإلا

 مهروم أ يف رافكلاب نيملسملا هّبشت - -هنم دشآ وه وأ- اذه ةبشيو

 ًرهاظلا ةّيشتلا ناف أ "مهنم وهف موقب هّبشت نم : :لاق ل هّنإف ؛مهب ةّصتخملا

 عراشلا َدّصق رورشلا ىلإ عئارذلاو لئاسولاو « نطابلا ي لا لإ وعد

 .(59١ص) هجيرخت مّدقتو ءامهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم ةعطق (۱)

 =نإ» :(۸۱-۸۰ )١/ «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق (۲)



 ۳۲۹۵ ( راربالا ب ولق ةجهب )

 .هجو لك نی اهمسح
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 قالخألا يف ام ةقفاوم ىلإ دوقي نیهباشتلا نيب الكاشتو ابسانت ثروت رهاظلا يدملا يف ةكراشملا

 .مهيلإ مامضنا عون هسفن نم دجي ملعلا لهأ بايث سباللا ناف ؛سوسحم رمأ اذهو «لامعألاو

 ًايضاقتم هعبط ريصيو «مهقالخأب قّلخت عون هسفن نم دجي -ًالثم- ةلتاقملا دنجلا بايثل سباللاو

 .ها«عنام هعنمي نأ الا .كلذل

 رهاظلا يزلا يف ةهباشلا» :(۱۲۱-۱۲۲ص) «ةیسورفلا» يف میقلا نبا هذیملت لاقو

 ةعيرشلا تءاج اذهلو ؛سحاو لقعلاو عرشلا هيلع لد امك «نطابلا يذملا يف ةقفاولا ىلإ وعدت

 .ها«صقان ّلكو «بارعألاو ءاسنلاو «نیطایشلاو «تاناويحلاو «رافكلاب هبشتلا نم عنملاب



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۹۹

 :نوتسلاو عبارلا ثيدحلا

 ءاود ءاد لل

 5 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .«ءافش هل َلّرنأ الإ ءاد هللا لزنأ ام»

 ."یراخبلا هاور

 .ریدقتلا :ىنعمب انه لازنالا

 .بابسألا تابثاو ءرّدقلاو ءاضقلا تابث] ثيدحلا اذه يفف

 هديؤيو ةنسلاو باتکلاب تباث میظعلا لصألا اذه نأ "۳ مدت دقو

 .ةرطفلاو لقعلا

 طاخلا فوم ی ی اهلك راض ویندلاو ةئيدلا مفانلاف

 بابسألا لعفل ةابعلا ركيو تتیشم اهب تذفنو لق اهب یرجو ءاملع اهب

 نيّدلا حلاصم نیم هل َقِلخ امل سیم لكف ؛ٌراضملاو عفانلا ىلإ مهلیصوت يتلا
 .امهراضمو ءاينّدلاو

 هللا ناوضر ىلإ اهبّرقأو ءرومألا رسيأل هللا هرّسي نم دیعْسلاو

 )١( يراخبلا هجرخأ )0571/8(.

 .(١5ص) هحرشو عساتلا ثيدحلا يف (۲)



 ۳۹۷ (« راربألا ب ولق ةجهب )

 .رمالا هيلع سکعنا نم م يقشلاو هایندو « هنیدل اههلضأو

 دوو دوب هه :يضتقي ثيدحلا اذه مومعو

 هففخت وأ قّيلكلاب َلّرن ام عفرتو «لزني مل ام عفدتو ءاهُمواقت ةيودأ

 ناو «بولقلا بط ُمّلعَتُي امك «نادبألا بط مّلعت يف بيغرتلا اذه ينو

 .ةعفانلا بابسألا ةلمج نم كلذ

 انربخآ عراشلا نأل ؛ثيدحلا اذه ر حرش هليصافتو بطلا لوصأ م عيمجو

 هلت ير ايي یعسن نأ انل يغبنيف ةيودآ اف ءاودألا عيج نأ

 .اهدیفنتو اهب لمعلا

 لّسلاك ءاود هل سيل ضارمألا ضعب ّنأ سانلا نم ٌريثك نظی ناك دقو

 نی هيلإ اولصو ام ىلإ سانلا لّصَوو «بطلا ملع ىقترا امدنعو «هوحنو

 یو ىلع او هيدا اله نادصضم مالا فرق يلع

 521 سمع اکیا ناب هال رات: يللا لومار

 :ةثالث بطلا لوصأو» )١/ 1١754-115(: «داعملا داز» يف ميقلا نبا مامالا لاق (۱)

 عضاوم ةثالث يف هتمألو هل ىلاعت هللا اهعمج دقو «ةرضملا ةداملا غارفتساو ةحصلا ظفحو «ةيميلا

 .هباتك نم

 اوشن تكنو 9 :ىلاعت لاقف «ررضلا نم ةيشخ ءاملا لامعتسا نم ضيرملا ىمحف

 ۰1۳:ءاسللا] سای ونک اتو دجت لف هالا تنال افلا نم م ڪت هه فس یلع

 مدام هحابآ امك هل ةيمح ضیرملل ممیتل حابأف «[1:ةدئالاو

 ۸۱۸6 :ةرشبلا] کر خآماآ نمةدعف راس ىلع وأ اضم مکن ناك نف :ةحصلا ظفح ىف لاقو
 رفسلا ةقشمو ی ق ساق عمتجي الثل ؛هتحصل ًاظفح ناضمر يف رطفلا رفاسملل حاباف

 ۱ .ةحصلاو ةوقلا فیضیف



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۹۸

 نم َعفنألا یرحتیو أمات ًاماضهنا بالا ٌماعطلا مضهنیو ةوهشلا ۲" قّدصت

 نم ءىلتمي الو ءلاوحألاو صاخشألاو راطق لا ةلاح بسم كلذو ءةيذغألا
 ؛یاعت هلوق نازیلا لب ه میضهت ل يعْسلاو كلام هًرضي ءالتما .ماعطلا

 .[ ١ :فارعألا] اونم الو یرشاواولکو

 يف وأ ءاهتاذ يف وأ ءاهرادقم يف تايذؤملا عيمج نع ةيمجلا اسو

 هتیودأألا ةرشابم نود نم ٌدوصقملا هب لّصحو «غارفتسالا ّنكمأ نٍ مث ءاهتقو

 ال نأ يغبنيو «رادقم ها بتا ءاودلا ىلإ ٌرطضا نإف ؛عفنألاو ىلْوألا رهف

 ا يطور فراع الا كلذ یلوتی

 حئاورلا نع َدْعبلاو «بايثلاو ندبلا ةفاظنو «ءاوه ا َبّيط نأ ملعاو

 .ةحصلا ىلع نوع ٌريخ ؛ةئيبخلا

 تار الل :تاضعألاو ءاضعألا یرقت اهناف ةطّسوتلا ةضايرلا كلذکو
 .ةليقثلا ةيذغألا مضهتو .تالضفلا لیزتو

 هدف هر نت یذآ بز اض مسکن ناڪ ف ل :مرحُملل سأرلا قلُخ يف غارفتسالا يف لاقو

 قلمي نأ مرْحُم وهو هسأر نم ىذأ هب نّمو ضيرملل حاباف :[14“ :ةرقبلا] «كّسْوَأةقَدَصْوَأ مايص نت
 نب دك لن امك ءلمقلا هيلع دلوت يتلا ةئيدرلا ةرخمألاو «ةدسافلا داولا 0

 ۱ .ضرلا هيلع دلوت وأ «ةرْجُع

 اهيبنت «ةروصو ائيش اهنم سنج لک نم ركذف ؛هلوصأو بطلا دعاوق يه ةئالثلا هذهو

 ةمحر «مهاذأ داوم غارفتساو «مهتحص ظفحو مهتيمح نم اهاثمآ يف هدابع ىلع هتمعن ىلع اهب

 .ها«ميحرلا فوؤرلا وهو .مهب ةفأرو مهب الو «هدابعل

 .(۱٩ص) «نآرقلا ريسفتل ناسحلا دعاوقلا» فيطللا هباتك يف يدعسلا فئؤملل مالك هوحنبو

 )١( «طیحما سوماقلا» يف امك ؛ةدشلا :قدصلاف .دتشت يأ :قدصت )ص١١77(.



 ۲۹۹ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 اهانرکذ ىتلا لوصألا هذه نکلو «ءابطألا دنع ةفورعم بطلا /لیصافتو

 .ٍداحأ لك اهيلإ ٌجاتحي

 راش ایه رای اج دما جدارا كاسي

 هيف يدنملا ٌدوعلا» ,' اد لك نم مات ءادوُسلا بسا يفاو ا

 حيف نم ىّمحلا» " ايلا تافل هه طفل شما جيس

 .امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم (0781) يراخبلا هجرخأ (۱)

 .ةريره يبأ ثيدح نم (۸۸) (۲۲۱۵) ملسمو «(278/8) يراخبلا :هجرخأ (۲)

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم (07417) يراخبلاو

 نصحم تنب سيق مآ ثيدح نم (۲۳۱) ملسمو «(0597) يراخبلا :هجرخأ (۳)

 .اهنع هللا يضر

 :هب ينعي «يدنهلا دوعلا اذهب مكيلع» :هيفف .دوصقلا يدنما دوعلا عون نايب ملسم دنعو

 .(...هيف ناف تسكلا

 مضب يهف- ةرذعلا» :(۱6۹/۱۰) «یرابلا حتفا يف رجح نبا ظفاحلا لاق :(ةدئاف)

 نيب جرخت ةحرق يه :ليقو هابلاغ نايبصلا يرتعي قلحلا يف ٌّعَجَو :-ةمجعملا نوكسو «ةلمهملا
 «...قلحلاو فنألا نيب يذلا مرخلا يف وأ «قّلحلاو نذألا

 يف لمعتسي :امهدحأ :ناعون يدنهلا دوعلا» :(747 )٤/ «داعلا داز» يف ميقلا نبا لاق

 والا :هل لاقیو .بیطلا يف لمعتسی : يناثلا N لاقيو «تسكلا وهو ةيودألا

 .يرحبلا :هل لاقُي يذلا ضيبألا :امهدحأ :ناعون طلا" :(۳0۳ /4) هللا همحر لاق مث
 .هاادج ةريثك امهعفانمو ؛امهنیلآ ضیبالاو ا امهدشآ وهو يدنها :رخآلاو

 .-رومأم ربغ- اهرظناف ءامهدئاوف نم ًائيش دّدع مث

 .دوعلا وه :لیقو .بیطلا نم برَض :طّسَلا» :(1۰ /4) ريثألا نبال «ةياهنلا» یفو

 .«لافط الاو ءاسفتلا هب رخبت «حیرلا بّيط ةيودألا يف فورعم راقع :طسقلاو



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۰

 EO ةمحلاو نيعلا نم ةيقرلا يف صخر» Cll اقدر

 َرمأ)و لا ءاوّدلا نع یهناو "«اولیسغاف نیعلا نم متلیمختسا اذإ»و

 ."””«امهعجول نيلجرلا باضخب

 .رمع نبا ثيدح نم (۷۸) (۲۲۰۹) ملسمو ۰۵۷۲۳ 27555) يراخبلا :هجرخأ (۱)

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم (۵۷۲۵) يراخبلاو

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثیدح نم (۵۷) (۲۱۹۲) ملسم هجرخآ (۲)

 بنا يف جرخت حورج :ةلمنلا .مسلا :يا ءةمحا

 .امهنع هللا يضر سابع نبا ثیدح نم (4۲) (۲۱۸۸) ملسم هجرخآ (۳)

 ((۲۰۵) يذمرتلاو .(۳۸۷۰) دواد وبأو .(1۷۸ ۰4471 ۰۳۰۵/۲) دمحأ :هجرخآ (6)

 يبأ نب سنوي قيرط نم مهلك (۵/۱۰) يقهييلاو 4۱۰ /4) مكاحلاو (۳4۵۹) هجام نباو

 .اعوفرم هب ةريره يبأ نع ,دهاجم نع «قاحسإ
 !یهذلا هقفاوو «هاجرخي لو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق

 :(۷۹۵) «بيرقتلا» يف رجح نبا لاق «يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي هيف :تلق

 .يراخبلا لاجر نم سيل وهو ؛البلق مهي قودص)»

 .(۲۸۰۲) «هجام نبا ننس حيحص» يف ينابلألا انخيش هححص ثيدحلاو

 .«هیف كش الب هنيعب رمخلا وه ثيبخلا ءاودلا» :مكاحلا لاق :(ةدئاف)

 .؟مسلا :ینعی» :هجام نباو يذمرتلاو دحآ دنعو

 (۳۸۵۸) دواد وبأو ««يلع نب هللاديبع» هدنس يف سیلو (577/7) دمحأ :هجرخأ (0)

 انث «لاوملا يبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم (۳۳۹/۹) يقهيبلاو هححصو (4۰/4) مكاحلاو

 هتدج نع «عفار يبأ نب يلع نب هللاديبع هالوم نع «عفار يبأ نب يلع نب هللاديبع (ىلوم دئاف)

 :لاق الإ هسأر يف اعجو ی هللا لوسر ىلإ يكتشي دحأ ناك ام :تلاق 5 هللا لوسر مداخ ىملس

 .«ءانحلاب» :مكاحلا دازو.«امهبضخا» :لاق الإ هيلجر ٤ سا الو ««مجتحا)

 .(۲۰۵۹) «ةحيحّصلا ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلالا ثّدحا هنْسح ثيدحلاو



 ۳ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نوتسلاو ٌسماخلا ثيدحلا

 ُمَلحْلاَو ةحلاصلا ايؤرلا

 3 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةداتق يبأ نع

 ام مکذحا یار اذإف «ناطينلا نم مّلحلاو لا نم ةحلاصلا ايؤرلا١

 اهرش نم هللاب ذوعتيلف هرکی ام یار اذإو بحب نم الإ هب ثادج الف بحي

 .؟هرضت نل اهنإف ادحا اهب ثّدحي الو ءأثالث لفتیلو ناطیشلا رش نِمو

 . هيلع قفتم
 نم ةملاّسلا :يأ ءهللا نم ةحلاّصلا ایژرلا نأ ثيدحلا اذه يف للي رخا

 حور تجرخ مان اذإ ناسنإلا نل كلذو ؛هيثيوشتو ناطيشلا ط لخت

 تفطلتو تیام مولعلا نی هب أيهتت يذلا درجتلا ضعب اه لصحو

 ٌرومأ اه تلت دقو هّبنتف ءاهمانم يف كل اهبلإ هيقليو «هلا اهمهلي ام عم

 ناو تفت ها اه تلقغ دق ارونأ تن کا تلرهم كلذ لبق تناك

 اهل نكت مل ةيويند وأ ةينيد ٌراضم تّرِذَح وأ ءاهب لمعلا وأ ءاهتفرعم اهعفنی
 يه وأ ءاهب تسبلت دق لامعأ نع تبهرو تّبغرو تظعتا وأ «لاب ىلع

 ۰6۷۰۶ ۰۷۰۰۱۵ 1440 IAAT ۰1۱۹۸6 مال ۷۳ ۲۹۲) يراخيلا :هج رخآ )۱(

 .(۲۲۲۱) ملسمو

 !هبنتف «تایاور ةدع نم قفلم يدعسلا خیشلا هرکذ يذلا ظفللاو



 ( راربألا ب ولق ةحهب ) ۳۰۲

 .ةيعرشلا ماکحالا يف اهلاخدال ةيئزجلا نایعالا ضعبل تهمت وأ .كلذ ددّصب

 ةتس نم ٌءزج يه يتلا «ةحلاّصلا ايؤُرلا ىلع ةمالع رومألا هذه لكف
 بكي ال وهف ةوبنلا نم ناك امو مودل نق هس نيرو

 ولو البلك تماس ین بکر ذا :ىلاعت هلوق يف و بلا ايؤر ىلإ رظناف

 تاذبمِيلعُمَن "املس گلو اي فقرات تل ریز كر

 عفدناو «عفانم نم اهب َلَّصَح مک «[4۳ :لافنألا] «مودصلا

 و جنس احد قلا روم لا ص 5 :ىلاعت هلوق كلذكو

 نود نی قوت معنا قو کت میم 2 نإ

 لامك نسم اهب و «ناميإ ةدایز نم اهب 0 مک [۲۷ :حتفلا] «ًابرقاحتكك لذ

 !ةميظعلا هللا تايآ نم تناكو «ناقيإ

 ىلوت امکو ااف قسیدّصلا ٌفسوی لیوأتو نصم كلم او لا رظناو

 را یخ لاو a ترحل ملا هالو دقف ليوأتلا

 فسوي اهب هللا عفرو ؛تاجاحو ٌتارورض اهب عفدناو «ةريزغ منو «ةريثك

 .تاجرد دابعلا قوف

 امهتغتهللا يصر باطخا نب رمعو «دیز نب هل ربع ایژر لمأتو

 نم یه ىتلا ةمظعلا ةريعشلا هله عرش اس تراص فیکو ةماق الاو ناذألا

 .ةينيدلا رئاعشلا مظعا

 -مهریغو نينمؤملا مومعو لب- نيحلاّصلاو ءایلوالاو ءايبنألا يئارمو

 تارمئلاو ةَّمهملا عفانملا نم هيلع تلمتشا ام ىصحُي ال ؛ةروهشم ةفورعم

 ا
 ت وڊ



 ١7 ( راربألا ب ولق ةجهب )

 تاهیبنتو «نینمولا تاراشب نمو زا يل معن ةلمج نی يهو

 .نیدناعلا ىلع ة م ةماقإو .نيضرعملل هريكذتو نلفاغلا

 ىلع ناطیشلا طيلخت نی وه اغإف مالحا ثاغضأ وه يذلا ملا امأو
 مهلا اهّبسکت يتلا رومألا بلجو ءاهعازفإو اهیلع هشيوشتو ناسنالا حور

 داسفلاو ٌرشلل اهجعزت وأ ّنطبلاو حرملاو حرفلا امل بجوت وأ مغلاو

 .راضلا ۹

 ٠ هرش عفذت ىتلا بابسالا يف ٌدبعلا ذخأي ْنأ كلذ دنع لی ینلا َرَم

 نع لفتی نأو «هیالحمضاو هنالطبل ٌببس كلذ نإف ءادحأ هب ثّدحي ال ناب
 وه يذلا .میجرلا ناطيشلا نم هللاب : دمت نأو «تارم ثالث ""[هلامش]

 لوقل ًاقادصم «رضی ال هنأ كلذ دنع هبلق َنْيْمَطُيْلو ؛هل عفاّدلاو ملا اذه ببس

 :ءایشآ ةسمخب هرمأف» :(504 -6۵۸/۲) «داعلا داز» يف میقلا نبا مامالا لاق (۱)

 لّوحتي ناو ءادحأ اهب ربخُي ال نأو «ناطیشلا نم هللاب ذيعتسي نأو «هراسي نع ثفنی نأ

 اذه لب ةهورکلا ايؤّرلا هرضت مل كلذ لعف ىتمو ؛يلصب موقي نأو «هیلع ناك يذلا هبنج نع

 .ها«اهّرش عفدي

 :لاق هنأ لی هللا لوسر نع «هنع هللا يضر رباج ثيدح يف لوحتلاب رمألا ءاج :تلق

 ءأثالث ناطيشلا نم هللاب ذعتسيلو ثالث هراسی نع قصبیلف ءاههركي ايؤرلا مكدحأ ىأر اذإ»

 .(۲۲۲۲) ملسم هاور .«هيلع ناك يذلا هبنج نع لوحتيلو

 ىأر نإف...» :لاق يي نع «هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح يف ةالصلاب رمألا ءاجو

 .(۲۲۱۳) ملسم هاور .«سانلا اهب ثّدحي الو ,لصیلف مقيلف هرکی ام مكدحأ

 هتقفاول هتبثآ ام رهاظلاو «هلامشو (هنيمي) نع لفتي نأو» :تاعبط ةدع يف عقو (۲)

 .ملعأ هللاو .ثيداحألا



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۰

 .هل ٍةعفاذلا بابسألا حاجنب ةقثو بلوسر

 ءاهقيقحت هلأسيو ؛اهیلع هللا دمحي نأ يغبنيف ةحلاّصلا ایژرلا امآو

 د .كلذ يف هل وعدیو ورورسل رسیل ؛ةدوملا هنم ملعُيو بحي نم اهب ثدحيو

 نیت یعسی وأ «هاوه ٌقفاوي ليوأتب هيلع شّوشي ًالثل بحي ال نم اهب ثّدحي

 .هنع ةمعنلا ةلازإ يف هنم

 نيدجاس ّرشع ّدحألا بکاوکلاو رمقلاو سمشلا فسوی یار ال اذفو

 اديك تل اودي کیف كوخ یلع 2م صصتت اکیا :هل لاق هاب اهب ثّدحو ءهل
 ۱ سوا كس ودع ناسا

 يف ناك اذإ الإ لو -ناكمإلا عم- ءادعألا نع معنا متک ناك اذهلو

 هس یا و

 امك ةّيجراخلا اهتروص ىلع ُدبعلا اهاری ةرات ةقداصلا ایژرلا ّنأ ملعاو

 اهب متعیل ؛ةسوسح لاشمآ اهیف هل برضی ةراتو هاهربغو ناذألا ایر ی
 يهو ءاهوحنو رصم ِكِلَم ايؤرك ءاهُهبْشت ىتلا ةسوسحا وأ «ةلوقعملا روم

 "  .لاوحألا عرتتو قداعلاو يتقولاو «يئاَرلا فالتخاب فلتخ

3 3 > > * 



 ۳۰ ۵ ) راربألا ب ولق ةجهب )

 :نوتسلاو سداْسلا ثيدحلا

 لا لوسر لاق :لاق -هللا همحر- نيسحلا نب يلع نع

 .(هينعي ال ام ةكرت ءرملا مالسإ نسح نِم»

 .ةريره ىبأ نع هجام نبا هاورو دمحأو كلام :هاور

 )12. ے٠
 . ةريره يبأ نعو «نيسحلا نب يلع نع يذمرتلا هاورو

 يعاضقلاو «(۲۲۹) نابح نباو ۰۳۹۷ ) هجام نباو «(۲۳۱۷) يذمرتلا :هجرخأ (۱)

 «ىرغصلا نوعبرألا» يو (۹۸۷) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو .(۱۹۲) «باهشلا دنسم يف

 نع «يعازوألا نع قرط نم (4۱۳۲) يوغبلاو .(۱۹۸/۹) «دیهمتلا» يف ربلا دبع نباو «(19)

 .اعوفرم ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع «يرهزلا نع «ليئويَح نب نمحرلا دبع نب ةّرق

 نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ ثيدح نم هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 .«هجولا اذه نم الإ ك ینلا

 هل قودص)» :(001) «بیرقتلا» يف ظفاحلا لاق نهرلا دبع نب ةرق هيف :تلق

 .هريغب انورقم ملسم هل جرخأو .ها«ریکانم

 نب يلع قیرط نم (18/۱۲) «دادخب خیرات» يف بيطخلا هجرخأف «سنأ نب كلام هعباتو

 نب كلام انثدح كرابملا نب دمحم انثدح «یسیع يبأ نب هللا دبع نب سابعلا انثدح صفح نب دمحم

 .هب اعوفرم ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع «يرهزلا نع «سنأ
 e :بيطخلا لاق .صفح نب دمحم نب يلع هيف «فيعض هدانسإ :تلق

 5 .«ةركن خيش» :(۱6 6 /۳) «نازيملا» يف يبهذلا لاقو ««هفرعأ الف «يرابيوجلا



 ( راربألا ب ولق ةحهب ) 51

 «يعازوألا نع «ريثك نب دمحم قيرط نم (۱۱۰۱) «هدئاوف» يف مامت هجرخأ ثيدحلاو

 .اعوفرم هب ةريره يبآ نع «ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىبحي نع

 يف امك «طلغلا ريثك قودصا «يفقثلا ريثك نب دمحم هيف .فیعض هدانسإ :تلق

 )٦۲۹۱(. «بیرقتلا)

 !ملعا هللاو حجرأ لوألا هجولاف ؛هيلعو

 يف يراخبلاو )۲١٠٠۷(« قازرلا دبع :هقيرط نمو )١7١14(« أطوملا يف كلام :هجرخأو

 ۱۰۱۷) «تمصلا» يف اينّدلا يبأ نباو ؛(۲۳۱۸) يذمرتلاو .(۲۳۰/) «ريبكلا خيراتلا»

 .(۱۳۳۲) يوغبلاو )۳  يعاضقلاو

 (ناميإلا بعش) يفو ۱۸(۰) «یرغصلا نوعبرألا» يف يقهيبلا :كلام قیرط ريغ نمو

 )9//١91(. «ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو ©« )

 .السرم #4 ينلا نع «نیسحلا نب يلع نع يرهزلا قيرط نم مهلك
 .بلاط يبأ نب يلع كردي مل نيسحلا نب يلع ذإ «لسرم هنأ الإ تاقث هلاجر دانسإ اذه :تلق

 نع :مهضعب لاقو «هعاطقناب حصأ اذهو» 5١١(: /5) (رببكلا خيراتلا» يف يراخبلا لاق

 ۰4 ينلا نع نيسح نب يلع نع الإ حصي الو #4 ينلا نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا

 نب يلع نع «يرهزلا نع يرهزلا باحصأ نم دحاو ريغ ىور اذكهو» :يذمرتلا لاقو

 .السرم كلام ثيدح وحن « ّىْبلا نع «نيسحلا

 .ةريره يبأ نع «ةملس يبأ ثيدح نم حصأ اندنعو

 .«بلاط يبأ نب يلع كردي مل نيسح نب يلعو

 .«كلام ثيدح حیحصلاو) :(۳۵۲/۲) يليقعلا لاقو

 نيسحلا نب يلع نع هلسرآ نم لوق حیحصلا» :(۱۱۰/۳) (للعلا» يف ینطقرادلا لاقو

 .« ينلا نع

 = ر نيسحلا نب يلع نع يرهزلا ثيدح حيحصلاو» :(۲۷-۲۸ /۸) يف اشا لاق



 FeV ( راربألا ب ولق ةجهب )

 هع عبد عك 6 56 ع مه هج شن أو مه هادو ها م م هه و م وه هو مه وه هسه سهو نوه هو واه هه وه هده سهو هاه هه هم هم هم وه ده هه هم و وهاهو ٠م هه هه و مه و هو

 .«السرم حيحصلا وه اذه» :«نوعبرألا » يف يقهيبلا لاقو

 .«حصأ [لسرملا :يأ] لوألا دانسإ» ٠٠١(: /5) «ناميإلا بعش» يف لاقو

 يرهزلا نع كلام نع حیحصلا» :(55 /١1؟) «دادغب خیرات» يف يدادغبلا بيطخلا لاقو

 ۰۹3 ينلا نع السرم نيسحلا نب يلع نع
 كلام نع آاطولا ةاور ةعامح هاور اذكه» ١96(: /9) (ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا لاقو

 نب يلع نع «باهش نبا نع كلام نع هاور هنإف ؛يناسارخلا نمحرلا دبع نب دلاخ الإ تملع اميف
 ا

 .اريخ نمحرلا دبع نب دلاخ ىلع یی نايفس نب ىبحي ناكو

 .«هيبأ نع» :اضیا هيف لاقف «سوطرط يضاق يبضلا دواد نب ىسوم هعبات دقو

 اولوقي مل نيذلا أطوملا ةاور ةعامج ىلع ةجحلاب اسيل امهنأ الإ ءامهب ساب ال اعيمج امهو
 ۱ . ((هيبأ نع) :هیف

 حصي ال هنا :لاق نعو» :(۲۸۷-۲۸۸ /۱) «مکحاو مولعلا عماج» يف بجر نبا لاقو

 .ينطقرادلاو يراخبلاو «نيعم نب ىيحيو دمحأ مامالا ًالسرم نيسح نب يلع نع الإ
 .لسرم هيف حيحصلاو ءاشحاف ًاطیلخت يرهزلا ىلع هدانسإ يف ءافعضلا طلخ دقو

 ي يبنلا نع «هيبأ نع «نيسح نب يلع نع «يرهزلا نع «يرمعلا رمع نب هللا دبع هاورو
 ظ .ها«.. .يلع نب نيسحلا دنسم نم هلعجو هلصوف

 يف يناطلاو .(۳۵/۲) «ءافعضلا» يف يليقعلاو .(۲۰۱/۱) دمهآ :هجرخآ :تلق

 نب هللا دبع انثدح «دواد نب یسوم قیرط نم (۱۰۹۷ ۰۱۰۹۲) يزارلا مامتو ۰۱۲۸ /۳) «ريبكلا»

 .اعوفرم هب هییآ نع نیسح نب يلع نع «يرهزلا نع «يرمعلا رمع

 «ناورم نب دمحم نب میهاربا قیرط نم (۱۹۷/۹) «دیهمتلا» يف ربلا دبع نبا هجرخأو

 .هب يرمعلا رمع نب هللا دبعو سنأ نب كلام نع «ىسوم نع

 .امهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا وهو «هيبأ» :ةدايزب مهلك
5 



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۱ ۳۰۸

 «بيرقتلا» يف امك فیعض يرمعلا رمع نب هللا دبع هيف «فيعض هدنسو :تلق
(۳۵۱۳). 

 هل دهاز هبقف قودص » :(۷۰۰۸) «بیرقتلا» يف ظفاحلا لاق ءىبضلا دواد نب یسومو

 ۱ .«ماهوآ

 .(۱۸۳ ت ۵۵ )١/ «نازیلا» :رظنا ؛ینطقرادلا لاق امك .هوزمغ :ناورم نب دمحم نب ميهاربإو

 مامتو ۰0۳۷ /۳) «لماکلا» يف يدع نباو ۳۵۵ /۲) «ءافعضلا» يف يليقعلا :هجرخآو

 نمرلا دبع نب دلاخ قیرط نم (۱۹۲/۹) «دیهمتلا» يف ربلا دبع نباو .(۱۰۹4) يزارلا

 .اعوفرم هيبأ نع «نيسحلا نب يلع نع «يرهزلا نع كلام نع «(يناسارخلا)

 .«ءيش هظفح يف يناسارخلا نمحرلا دبع نب دلاخ» :يليقعلا لاق

 - دواد نب ىسومو «نمحرلا دبع نب دلاخ هيف يتوأ امنإ» :(۱۹۷ /۹) لا دبع نبا لاق

 .«هیف يرهزلا نع يرمعلا ثیدح ىلع كلذ يف كلام ثیدح المح امهنأل ؛-ملعأ هللاو

 (مکحاو مولعلا عماج» يف بجر نبا لاق !اهب دتعي ال یرخآ قرط ثیدحللو

 .ها«ةفيعض اهلکو ءرخأ هوجو نم ل ىلا نع يور دقو» :(۲۸۸/۱)

 ؛نادانسا الا يرهزلا نع هيف حصي الو) :(۱۹۸/۹) «دیهمتلا» يف ربلا دبع نبا لاقو

 .السرم «نيسح نب يلع نع «-يرهزلا باحصأ رثکآ مهو- هعبات نمو كلام هاور ام :امهدحآ

 يبآ نع ةملس يبآ نع «يرهزلا نع «لیئویح نب ةرق نع «يعازوألا هاور ام :رخآلاو
 ۱ .ٌادئسم ةریره

 جرمی ال اطخف ؛نیدانسالا نيذه ادع امو «رثكأو رهشآ نيسح نب يلع نع لسرلاو
 .ها«هیلع

 حيحص يف ينابلألا خیشلا هححص امک- حیحصلا ةبتر غلبي مل نإ ثیدحاف ؛ةلمجابو

 «هنیعبرآ» يف يوونلا هنسحامک- نسحلا ةبتر نع طحني ال هناف -(۳۲۲۲) «هجام نبا ننس

 .-(۱۲مقر)

 .ملعآ ىلاعت هّلاو !هیف ام یرت انه امو ثیدحلل يدعسلا مامالا وزع ةنراقع :(هیبنت) #۴



 5-1 ( راربألا بولق ةجهب )
 حس س ا ا سا 209031787

 .ةنطابلاو ةرهاظلا نیذلا

 اذه ىوحف هيلع لد امك نیمسق ىلإ مالسالا يف نومسقنم نوملسلاو

 :ثيدحلا

 .ءيسلا : مهنمو .هیالسا يف نیما :مهنمف

 ملأ نماند سخن نیس 0 طب 5 بارها مالسالاب ماق نّمف
 .[۱۲۵ :ءاسنلا] «اليلخ یه هل دَح مهار اقل تاو نرخ هل هر

 ۱۱۳۳و

 ال تلا تاحابلا لوضفو تاهورکلاک «هکرت هل ىغبني امنو «تائیسلاو

 بلا هيلع تفت لب ءاهیف هل احلصم

 .انرکذام معي د «هینعی ال ام هکرت ءرلا مالسا نسح نم» دو هلوقف

 .همالسإ يف ءیسم هناف «هينعي ال ام كرتي ۸ نم نأ :ثيدحلا موهفمو

 .ةهارك يهن وأ ميرحت يهن اهنع يهنلا لاعفألاو لاوقالل لماش كلذو

 اذه تو اه و اا ا تاعالا نمنع تيدا ا

 لاغتشالا وهو ؛مالسإلا ْنْسَح اهب متي يتلا بابسألا تنیبو «َريصاحلا میسقتلا

 دبعلا اهب نوكي يتلا بابسألاو «لعفو لوق نی ينعي ال ام كرتو «ينعي اب

 مع هّلاو ؛لاحا هذه ا يهو ءاديسف
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 ( راربألا ب ولق ةجهب ) 51

 :نوتسلاو عباسلا ثيدحلا

 نع «هيبأ نع «صاعلا نب ديعس نب ورمع نب ىسوم نب بويأ نع
 :لاق و هللا لوسر نأ :هدج

 .«نسح بدأ نم لضفا لحن نم هدلو ٌدلاو لحن ام»

 .""یذمرتلا اوز

 ۳۰۲(۰) «بختنملا» يف ديمح نب دبعو (۷۸/4) دمحأو .(۱۹۰۲) يذمرتلا :هجرخأ (۱)

 ۱۰۲۲/۳(۰) «ءافعضلا» يف يليقعلاو .(۱۳۵مقر۲۲/۱) «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلاو

 ۱۲۹۰-۱۲۹۷(۰) يعاضقلاو ,(517/5) مکاخاو ۱۷٤١(« /5) «لماکلا» يف يدع نباو

 نب بويأ انثدح «زازخلا رماع يبأ نب رماع قيرط نم مهلك ۰۸6/۳ و ۱۸/۲) يقهيبلاو

 .هب اعوفرم هدج نع «هیبآ نع «یسوم
 رماع يبأ نب رماع ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 .(لسرم

 نع هذج عامس حصي مل :يراخبلا لاق ؛لسرم وهو» :-يناثلا عضولا يف- يقهيبلا لاقو ٠
 :E ىنلا

 لب» :هلوقب یهذلا هبقعتف ««هاجرخ و دانسإلا حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاقو

 .(واو :زازخلا حلاص نب رماع هدانسإ ىفف فیعض لسرم

 -ةلع يدنع هلو» :(۲۱ص) «ةيثيدح صوصن دقن» يف -هللا هحر- ىنابلألا ةمالعلا لاقو



 5١١١ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 مهلعج تانامآ مهنإف ؛كالوا :كفورعمب مهقحأو كربب سانلا لّوا

 هتلعف ام لکو یهبولقو مهنادبال كاف 7 مهتیبرتب كاصوو .كدنع هللا

 نيو .كيلع بجاولا ءادآ نم هنإف ءاهليلجو اهقیقد ءرومألا هذه نم مهعم

 اذإ كّنأ امكف «هللا دنع هّپستحاو «كلذ يف دهتجاف شا ىلإ كبرقي ام لضفأ

 كلذكف نوجأم قاب مئاف تناف ؛مهنادبأ ةيبرتب تمقو مهتوَسکو مهتمعطا

 «ةعفانلا مولعلاب مهجاورآو مهبولق ةيبرتب تمق اذإ -كلذ نم مظعا لب-
 .اهدض نم ریذحتلاو «ةديمحلا قالخألل هیجوتلاو «ةقداصلا فراعلاو

 ًالاح دالوألل ٌريخ ةنسحلا بادالاف ؛ناسحالاو ایاطعلا يه :لْحنلاو

 باد لاب نال ؛يوينُدلا عاتلا عاوناو ةتضفلاو بهذلا مهئاطعإ نم ًالآمو

 مهيلع ام نوُدؤي اهبو رفت اهبو «نوعفتری ةليمجلا قالخالاو ةنسحا

 مهرب متي اهبو ناضلا ًعاونأ نوبنتجي اهبو بابعلا قوقحو هللا قوقح ني
 ۱ .مهیدلاو

 كل ناك ول تيأرأ طخ هرطخو بک هررضف :دالوالا لامهإ امآ

 هعورز تفرخزتو هرامت تقنیاو هراجسشا تمتتسا یتح ؛هتیمنف ناتسب
 ومنلل هدعتو «تافآلا نم هقنت لو هست لو هظفح ملف هتلمها مث «هٌراهزأو

 ؟قْمحلاو لهجلا مظعا نم اذه سیلآ «تاقوألا لک يف

 ٠ ةخسنو كواوف ةرمثو كيبک ةَذْلِف مه نيذلا كدالوأ لوهت فیکف

 كتداعس متت مهتداعسب نیذلا هاتیمو اّيح كماقم نومئاقلاو .كحور

 يف هلحو كلذ لیصفت لاجم اذه سیلو بویآ دلاو ورمع نب یسوم ةلاهج يهو «ةثلاث

 .«(۱۱۲۱ مقر) «ةفيعضلا ثیداح الا ةلسلس»



 ( راربألا بولق ةجهب ) 9

 :ةرقبلا] بال وا رکن مو ؛اريثك اریخ هب كلرذت مهجاجنو مهجالفبو
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 ۳۳ ( رارثلا ب ولق ةجهب )

 ءوسلاو علاصلا سیلبلا لَم

 9 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يرعشألا یسوم يبا نع

 لماحف ؛ريكلا خفانو .كسلا لماحک :ءوّنسلاو حلال سيلجلا لثم»

 خفانو ؛ةبيط ایر هنم دجت نأ امإو ءهنم عاتبت نأ امإو كيزحْ نأ امإ : كس

 .«ةثيبخ أحير هنم دجت نأ امإو كاي قرحُي نأ امإ :ريكلا

 .'"'هيلع قفتم
 ؛نيحلاّصلا باحصألا رايتخا ىلع ثحلا ىلع ثيدحلا اذه َلَمَتشا

 | .مهدض نم ريذحتلاو

 كِلاوحأ عيمج - :حلاصلا سلا أ E نیذهب و ینلا لثمو

 اإ: :كسلا نی هعم اب عفتتت يذلا كنسلا لماحك هريخو متغم يف تنأو هعم

 ةحئارب سفنلا ريرق تنآو «هعم كسولج ةدم :كلذ لقاو ؛ضرعب وأ ءةبهب

 .كنملا

 كسملا نم لضفأو غلبأ حلاصلا هییلج نم ذبعلا هبیصی يذلا ٌريخلاف

 كل يديه وا كاينذو كنيد يف كعفنیام كملعی نآ ام! هناف فدا

 .(۱ ع ۱) (۲۱۲۸) ملسمو 06۳۶ ۰ ۱) يراخبلا :هجرخآ (۱)

 .(۵۰۷ص) «طیحما سوماقلا» .ةياغلا ىلإ ديج :رفذو رفذآ كسم ()
 ا
 و



 ( راربألا بولَم ةجهب ) ۳1€

 ”بو هللا ةعاط ىلع كّدحيف ؛لرضی ام ىلع ةماقإلا نم َكرّذحي وأ ءةحيصن

 مراكم ىلإ كوعديو «كيضن بويعب رص بيو ماحرالا ةلصو «نیذلاول

 .هلاحو هلعفو هلوقب اهنيساحمو قالخألا

 حاورألاو ٌمابطلاو «هيميلجو هبحاصب ءادتقالا ىلع ٌلوبح ناسنالا ناف
 هايتك لإ نأ ا ايئفعي وكرر دلع ةودع

 نأ- اهب ُناهِتسُي ال ةدئاف يهو- حلاتصلا سيلج ا نم هديفتست ام 00
 ءريشخلا يف ةسفانمو تست ,يصاعلاو تانیسلا نع هببسب کت

 هتّبع كعفتت نآو .كبيغمو كترضح يف كظفحي نأو نشلا نع اعفرتو

 .كب هلاصتا ببسي كنع مفادی نآو كام دعبو كتايح لاح يف هژاعدو

 .كل هتبحمو

 صاخشاب كلصي دق هنأ امك ءاهتعفادم تنآ رشابت ال ٌرومأ كلتو

 .مهب كّاصا كئفنی لامعأو
 و ی صحت الو دعت ال نيحلاّصلا باحصألا ُكئاوفو

 ۱ . هلیلخ نيد ىلع نوکی نأو «هنيرقب ربتعی
 يج نم رم مهو اترك ام عيج ضب اف رارشألا ٌةبحاصم امأو

 .مهطلاخ نم ىلع رشو «مهّبحاص نم ىلع هوجولا

 ثيح نم كلاهلا ىلإ مهباحصأ اوداق مکو ماوقآ مهببسب كله مکف

 !نورعشی ال ثيح نمو «نورعشی

 هجيرخت يتايو ؛«للاخی نم مکدحآ رظنیلف «هلیلخ نيد ىلع لجرلا» :ل لاق امك (۱)

 .(۳۷۰۵ ص)



 ۳۱6۵ ( رازبألا ب ولق ةجهب )

 ةّبحصل هقفوي نا .نمؤملا ٍدبعلا ىلع هللا مَعِن مظعأ نِم ناك اذهلو

 .رارشالا ةبحصب هیت نآ هدبعل هتبوقع نیو «رايخألا

 هلصوت رارشألا ةبحصو «نيّيلع ىلعأ ىلإ بعلا لصوت رايخألا ةبحص

 ۱ .. .نیلفاس لفسا لإ
 ؛ةلضافلا قالخألاو «ةعفانلا مو لعلا هل بجوت رايخألا ةبحص

 .عمجأ كلذ همرحت رارشألا و .ةحلاصلا َلامعألاو

 ل يتبل ىتواب# لس لوس دمای یار

 ,fv دنا اطيل اڪ و ين هاب درک لا عين هال ال ذختا

 .[ ۲ ۷-٩ :ناقرفلا]
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  ( ۳1٦راربألا ب ولق ةجهب (

 :نوتسلاو مساتلا ثيدحلا

 هزارتحاو نموملا ةظقي لامك

 : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .«نيترم ٍلحاو رخُج نم نیل ا غدلُي الا

 . هيلع قفتم

 َنمؤملا نأو «هيظقيو نمؤملا زارتحا لامك نايبل لَك ينلا هبرض لثم اذه

 ءيش يف عفو ىتم هنأو ءاهتفراقم ُهرضت يتلا تانیسلا فارتقا نم هنامإ هعنم

 .ةبانإلاو ةبوتلاو مدنلا ىلإ ردابي لاخا يف هنإف ءاهنم

 يف هعقوآ يذلا ببسلا كلذ نم رذحلا هاه دف نا هو مامت نیو

 داكي ال كلذ دعب هنإف يح هتغدلف رحُج يف هدي لخدأ نم لاحك بن

 0 ملا كلذ ف هذي تب

 ءاهيف هبغرُيو .تاعاطلا لعف ىلع هّبحاص لمج َناإلا نأ امكو

 ىلإ َرَداِب تَمَقو او ءتائيسلا ةفراقم نع هُرُجْري كلذكف ؛اهتاوفل هنزحیو

 .هیف عقو ام لثم ىلإ ذعي مو ءاهنع عوزنلا

 5 ؛رومألا ميج يف سيكلاو مزحلا ىلع ثحلا ثيدحلا اذه ينو

 .( ۱۳) (۲۸۸) ملسمو )٦۱۳۳(« یراخبلا :هجرخآ (۱)



 ۳۱۷ ( راربألا بولق ةجهب )

 .اهينجتيل ؛ةَراضلا بابسألاو ءاهب موقیل ؛ةعفانلا بابسألا ُفُوَعَت كلذ مزاول

 اهتبراقم نم یشخپ ىتلا بيرلا بابسأ بنجت ىلع ثحل یلع لدیو

 .ةربتعم عئارذلا نأ یلعو ءرشلا يف عوقولا

 يف عوقولا نم ناطیشلا هنّيز ام ىلإ دّوعلا نم نينمؤملا هللا رذح دقو

 ٩۲۱۷ :رونلا] هک ی تک اد هلو نکس :لاقف يصاعلا

 iE هريذحتو ءمظعأ هل هتمارک نوكت نييئاتلا نم رشا قاذ نم ناف ادضو

 :دختنقلا هرانآ ا فرع هن ؛غلبأ هنع

 الإ میلح الو» ""«ناطیٌشلا نم ةلجعلاو شا نم ةان الا :ثیدحا يفو

 نورت نم 01007 ۱ یی جلل وز نارها ی :هجرخأ (۱)

 .هب اعوفرم هذج نع ا نع «يدعاسلا دعس نب لهس نب سابع نب ر نمیهلا دبع

 نب نمیهلا دبع يف ثيدحلا لهآ ضعب ملكت دقو بیرغ ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 «...هظفح لبق نم هفعضو ؛لهس نب سابع

 يف ىلعي وبأو (ثحابلا ةيغب هدئاوز - ۸1۸) «هدنسم» يف ثراحلا :هجرخأ دهاش هلو

 نم كشلا- ينأتلا وأ نآتلا» :هدنعو (۱۱۹۲ /۳) «لماکلا» يف يدع نباو ((57057) «هدنسم»

 يف يدادغبلاو ۸۱۹) «لخدلا» يفو ۰۱۰6 /۱۰) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۷...-مصاع

 .ثيللا قیرط نم مهلك -«ینأتلا» نم الدب «نایبلا» :هدنع نأ الإ- (۱۱4) «هقفتلاو هيقفلا»

 ينأتلا» :اعوفرم هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع «نانس نب دعس نع بیبح يبآ نب ديزي نع

 .«ناطيشلا نم ةلجعلاو «هللا نم

 نسح وهو نائس نب دعس ريغ ؛نیخیشلا لاجر تاقث هلاجر نسح دانسإ اذهو» :تلق

 5١(. 4 /6) «ةحیحصلا ثيداحألا ةلسلس» يف -ىلاعت هللا همحر- ينابلألا ةمالعلا هلاق «ثيدحلا

 .ملعأ هللاو ؛یدعاسلا لهس ثيدح ىوقتيو نسي هبو



 ) راربألا ب ولق ةجهب ( ۳۱۸

 .ملعا هللاو ۳«برجت وذ الإ میکح الو «ةرثع وذ

 < دج < <

 يذمرتلاو 1۹۰۸ /۳) دمحأو .(۲/۵۲۵) «درشلا بدألا» يف يراخبلا :هجرخآ (۱)

 ۱ نباو ۱۵۲۱/6 و ۱۲۹۱/۳ و ۱۸۱/۱) «لماکلا» يف يدع نباو «(۱۹۳) نابح نباو (۰۳۳)

 «يهذلا هقفاوو هححصو (۲۹۳ /4) مکااو ؛(۲۰) «لامعالا لئاضف يف بیغرتلا» يف نيهاش

 يف يعاضقلاو ۰6۳۲4 /۸) «ةيلحلا» يف میعن وبأو ء(١۳) «ةيفوصلا خویش يف نيعبرألا» يف ينيلاملاو

 .اعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع «مثيهلا يبأ نع جارد قيرط نم (۸۳4) «باهشلا دنسما

 .«هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 امك «فعض مئيهلا يبأ نع هثيدح يف ؛قودص»وهف جارد لجأ نم .فیعض هدنس :تلق

 .-یرت امک- اهنم ثيدحلاو ۱۸۳۳(۰) «بیرقتلا» يف

 وهو «يردخلا دیعس يبأ ىلع افوقوم )١/0705( «درفلا بدألا» يف يراخبلا هجرخأو
 .«درفلا بدألا فيعض» يف ينابلألا هلاق «فيعض هللا ديبع همساو ءرحز نبا هيف دانسإلا فيعضا



 ۳۹ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 نمحلا قلخلاو .عرولاو .لقعلا لخف

 : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يرافغلا رذ يبآ نع

 نْسُحك بّسح الو «فکلاک غرو الو «ريبدتلاك لقع ال «رذ ابآ ايا

 .(قلخلا

 .۲«نامالا بعش) يف یقهیبلا هاور

 (۱۱۵۱مقر ۱۰۷-۱۵۸ /۲) «ریبکلا» يف يناربطلاو .(۳1۱۱) نابح نبا :هجرخآ (۱)

 'ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو (۸۳۷) يعاضقلاو ۱۱۷۱/۱-۱۱۸(۰) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو

 نع «يدج نع «يبأ ينثدح «يناسغلا ىبحي نب ىبحي نب ماشه نب ميهاربإ قيرط نم (۸۰۳۱)

 .اعوفرم رذ يبأ نع «ينالوخلا سيردإ يبأ

 :رظنا .ةعرز وباو متاح وبا هبذك :ماشه نب ميهاربإ هيف ؛ةرمب هاو دنس اذهو :تلق

 دحأ ماشه نب ميهاربإ» ۰6۳۷۸ /) «نازيملا» يف يهذلا لاقو ۰۱۳ /۲) «ليدعتلاو حرجلا»

 .«بصي ملف نابح نبا مهاشم نيذلا نيكورتملا
 نع «نامیلس نب يلع نع .دمحم نب يضاملا قيرط نم (1۳۱۸) هجام نبا :هجرخأو

 .اعوفرم رذ يبأ نع «ينالوخلا سيردإ يبأ نع دمحم نب مساقلا

 :للع هيف .فیعض هدنسو

 .(161۳) «بیرقتلا.فیعض «دمحم نب يضاملا :ىلوألا

 1 .(4۷۷4) «بيرقتلا».لوهجم «ناميلس نب يلع :يناثلا



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۳۰

 مع اهتحت اهنم ٍةدحاو لک ءلَمُج ثالث ىلع َلّمَتْشا ثيدحلا اذه

2 
 لقعلا ناو «هتامالعو هراثآو لقعلا نايب يف يهف :ىلوألا ةلمجلا اما

 اهب لّقعي «دبعلا ىلع اهب هللا معنا ل :ةنسلاو باتکلا يف حودمل

 رافلا رومألا نی تعر اهب لقعتیو فراعلاو َمولعلاو «ةعفانلا ًءايشألا
 ةينيدلا هلاوحأ لك يف هنع ينغتسي ال ءناسنإلل يرورض وهف تحسقلاو

 ةمالسلا ةيفيكو راضلا فّرعُيو «هيلإ قيرطلاو عفانلا فرعي هب ذإ ةّيويندلاو
 .هراناب فرعی لقعلاو نم

 يآ (ربدتلاک لقع کلر :لاقف ءةئيطلا هراثآ ثيدحلا اذه ف 3 نيبف

 هاند رومألو «هنيد رومأل دیعلا رییدن

 .(۵6۲۹) «بیرقتلا».لوهج دمحم نب مساقلا :ثلاثلا

 .(۱۹۱۰) «ةفیعَضلا ثیداح الا ةلسلس» يف ينابل الا ثدحا هفعض ثيدحلاو

 :(ةدئاف)

 :(باترلا ةنج - ۹٥ص) «باتکلاو ظفحلا نع ینغلا» يف يلصولا ردب نب رمع لاق #

 .ءيش [لقعلا:يأ] نتلا اذه يف تبثي ال :يليقعلا رفعج وبأ لاق»

 .ها«لقعلا نم حيحص ٌريخ كلب ينلا نع سيل :[نابح نبا] متاح وبا لاقو

 :(0 07-4 /۱) «ةفيعّضلا ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلألا انخيش لاقو #

 اهنم حصي ال ثيداحألا نم لقعلا لضف يف درو ام لك نأ هيلع هيبنتلا نسحي امئوا

 يف ايندلا يبأ نب ركب وبأ اهنم هدروأ ام تعبتت دقو .عضولاو فعضلا نيب رودت يهو «ءيش
 نبال «فيتملا رانلا» :رظناو .«ءيش اهنم حصيال ؛تركذ امك اهتدجوف «هلضفو لقعلا» هباتك

 .(57ص) ميقلا

 .«يقهيبلاو هجام نبا :هاور» :(حتفلا راد) ةعوبطم يف ءاج :(هيبنت)



 ۲۱ ( راربألا بولق ةجهب )

 هيلع ناك امو «میقتسلا طارّصلا فّرعت يف ىعسي ْنأ هيد رومأل هریبدتف

 ةلاحب هكولس يف ىعسي مث ءيتمّسلاو ىدهلاو قالخألا نم ميركلا ین

 .ةجلّدلا نم ءىشو ةحورلاو ةودغلاب اونيعتسا) :لَي لاق امك تمظتنم

 .۳«اوغلبت دصقلا َدّصقلاو

 هللا لوسر هيلإ دشرآ يذلا قيرطلا نایبو «ثيدحلا اذه حرش ملقت دقو

 اهنأو ءٍةحارو ٍةلوهسب هّمارک راد ىلإو هللا ىلإ لصوت ةلهس ٌقيرط اهنأو دلي
 اهعم ُدبعلا نكمتي لب هاتیش ةيويندلا هرومأو هتاحار نم دبعلا ىلع توفت ال

 .ةبيطلا ٍةايحلاو «نیتداعسلاب زوفلاو «نیتحلصلا ليصحت نم

 ؛هّلقعو هنيد لمك دقف «يعرشلا نازيملا اذهب ةينيّدلا هلاوحأ رّبد ىتمف
 پردا نی خدیمحا ربسقاوعلا لإ تاسع لیموب أ لكلا ني ولا

 .ورسيأو قيرط

 هنأ هل حضتی اب قزّرلا بلط يف یعسی َلِقاعلا ناف شاعلا ٌريبدت امأو
 طبخ بابسألا يف طبختي الو هدوصقم لوصح يف هيلع ىدجأو هل عفنأ

 ؛همنزأيلف قزر باب هب هل ی ايس یار اذإ لب ارق هل رقي الو ءاوشع

 .ةبرج ةكرب اذه يفف ٠ بلطلا يف ْلُمِجَيْلو هيلع رباثيلو

 يف قفنُي الف «قافنالاو فیرصتلا يف ٌريبدتلا وهو نخآ اریبدت ردك مث

 رم وأ هتحابلا تاقفلا يف فرسُي وأ عفان ريغ قرط وأ ةمّرحم قرط

 کو اون نم من یو :رايخألا حدم يف ىلاعت هلوق كلذ ُنازيمو

 .[1۷ :ناقرفلا] «اماوق لذ ني ناڪ اوم

 .نورشعلاو نماثلا ثيدحلا ؛(1357ص) هحرشو هجيرخت مّدقت (۱)



 4 راربألا بولت ةجهب ) ۳۳

 .قافنإلا يف ريبدتلا ¿ نسحو «قازرألا بشك يف ريبدتلا نحف

 هارو هناسنإلا لقع لامك ىلع ٌليلد ؛كلذ عباوتو ظقخاو يفيرصتلاو

 .هدشرو

 :هلل داسفو «هلقع ناصقن ىلع لذ ؛كلذ فو

 .«فکلاک عرو ال :95 هلوق :ةيناثلا ةلمحلا

 وه يقيقحلا عرولا نأ 4 هللا لوسر هب َنّيب عزولل عماج دح اذهف

 .ةراضلا ةمرحا رومألا نع هحراوج عيمجو .هناسلو هّبلقو ءهّسفن فكي يذلا

 ريسفتلا اذه ىلإ عجري هنإف ءعّرولا ريسفت يف ملعلا ٌلهأ هلاق ام لكف
 .عماجلا حض اولا

 لغلاو ةمرحما تاوهشلا نعو تاهبشلاو كوكشلا نع هّبلق ظفح نمف

 ای ةبيغلا نع هناسل کش قالخألا ا .دقحلاو

 نع هرصبو هجرف ظفحو مرح مالكو ىذأو ۽ مثإ لک نعو «متشلاو برذكلاو

 وهاذهف مال بسك نع هخراوجو هما لک نع هتطب ةظفحو «مارحلا

 .ةقيقح ٌعَرّولا

 خيش لاق اذهلو ؛كلذ رذقب هعّرو نم صفن كلذ نم ًائيش عّيض نمو
٤ هررض یشخی ام كر :عرولا» :مالس الا

 ا"”(ةرخآلا 

 خيش تعمسا :لاقذإ( ٠ ٠ /۲) «نیکلاسلا جرادم» يف ميقلا نبا هذيملت هنع اهلقن (۱)

 د :عرولاو ,ةرخآلا يف عفني ال ام كرت :دهزلا :لوقي -هخور هللا سّدق- ةيميت نبا مالسإلا

 .«ةرخآلا يف هررض فاخت

 ۱ تی کتک تینا ي یا و میقلا نبا لاق مث

 5 .«اهعمحأو



 YT ( راربألا ب ولق ةجهب )

 .«قلخلا نْسُحك بّسح الو» :#ك هلوق :ةثلاثلا ةلمجلا

 رابتعا هل يسمحلا بحاصو اكاد ةيلاع ةيترم لا 31 كلذو

 امنإ عونلا اذهو «هتيب فرشو ناسنالا بّسنب قلعتی بّسح :لوالا عونلا

 .هريغل ٌدوصقم وهف «مراكملاب ًایلحتم ءاياندلا

 لامجو هدبعلل فصو وه يذلا يقيقحلا بسا وهف :يناثلا عونلا امأو

 ةءاسإلا لامتحاو .ناسحإلاو فورعلا ندر .وفعلاو ريصلاو .عساولا

 :ناعون قلخلا نسح :لقف تئش ناو

 ةيردقلاو ةّيعرشلا هماکحا ىقلتت نأ وهو هللا عم قلخلا نسخ :لوألا

 ىلع هلل رکشو «یضرو ةنيئامطب هعرشل دايقنالاو همکح ميلستلاو ىضُرلاب

 :(۱۳۷-۱۳۸ /۲۰) «ىواتفلا عومجم» يف ةيميت نبا مالسالا خيش لاقو

 نوكي نأ فاخي نم ءاقتا :وهف ك ادمح هب هللا ثعب يذلا بحتسملا عورشملا عرولا امأف»

 ايس نوک ام ءاقتا :وهف بجاولا عرولا امأو... حجارلا ضراعلا مدع دنع باذعلاو مذلل ًاببس

 0 .ها«... مرا كرتو بجاولا لعف وهو باذعلاو مدلل

 :-(5 ٠5 ص) «نیرباصلا ةدع» يف میقلا نبا هذیملت هنع هلقنپ امیف- اضیا لاقو

 .«كّرضي ام كکرت :عرولاو .كعفنی ال ام كکرت :دهزلا»



 € ( Tراربألا بولق ةجهب (

 .اهب ىضُرلاو ةملؤملا هرادقأ ىلع ربّصلاو «"”[قيفوتلا]و رمألا نِم هب مع ام

 «.ىذألا ا 3 "یدنل لذت وهو «قلخلا قلخلا " نسح : :يناث

OES فرمايو وقتا خو :لاعت لاق امك «یذالا فکو 

 تاپ يذلا فسخ ر يه يتب عفا سا هک يوتشت او ۹۹ :فارعألا]

 طعن ون هد 7 وصل الو بوح و ناڪ وادع هر 6

 :تلصف] ۶ ۳۵-۳[.

 هللاو «حالفلاو یخ لان دقف ؛قلخلا عمو هللا عم قلخلا نسب ماق نّمف

 .ملعا

 36 الکل 2 *

 .«قفوتلا» :عوبطلا لصألا يف (۱)

 .(1۵۳ ص) «حاحصلا راتخم» يف امك «دوجلا :ىدنلا (۲)



 ۳۳۵ ( راربالا بولق ةجهب )

 :نوعبسلاو يداحا ثيدحلا

 هللا لوسر اي :لاقف لجر ءاج :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

5 
 .«بضغت ال» :لاقف ءارارم ددر مث «بضفغت ال» :لاقف
 ."یراخبلا هاور

 4 يبنلا هّيصوي نأ ديري وهو «يئزج راب ة ةيصو اهنأ نظ لجرلا اذه
 در اذهو ؛یلک مالكب

 ا و يا

 :نيميظع نيرمأ ٌنّمضتی «بضغت ال» :هلوق

 ملیاو قلب نسح ىلع نرمتلاو «يبابسألا لعفب رْمألا :امهدحأ

 ىذألا نم قلا نی ناسنالا ُبيصي ام ىلع سفللا نيطوتو «ربّصلاو

 .يلعفلاو يلوقلا

 ؛هِقَلخ ن هلمتحا بضل راو هيلع دّروو دبعلا اه قو اذإف

 امبو «هبرمأء ءيشلاب رمألا ناف ؛هبقاوع نسب هتفرعمو ؛هربصو هيلجب هاقلتو
 نت یتلا بابس*ألا لغفب مار «هذضب رم ءیشلا نع يهنلاو هب الإ متي ال

 )١( يراخبلا هجرخأ )5١١5(.



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۳۹

 .هنم اذدهو «هنع یهنل بانتجا ىلع دبعلا

 ال ابلاغ بضغلا ناف ؛هّبضغ ذی ال نأ بضغلا دعب ملا :يناثلا

 اذإ هيلعف «هليفنت مدع نم ٌنكمتي هنكلو درو هعفد نم ُناسنإلا ٌنكمتي
 .بضغلا اهيضتقي يتلا ةمّرحلا لاعفألاو لاوقالا نِم هّسفن عني نأ بيضغ

 مل ةقيقحلا يف هنأكف ةراضلا بّضغلا راثآ لعف نِم هّسفن عنم ىتمف

 لڳ لاق امك قّیلقلا ةوقلاو ءبلقعلا ةَرقلا لماك ُدبعلا نوكي اذهبو «بضغي
 ."«بّضغلا دنع هّسفن كلي يذلا ديدّشلا امنإ ةعرصلاب ديدشلا سيل»

 بضغلا ةوقو قوهّشلا ةّوق هيف روت نأ نِم َعنتمي نأ دبعلا ةوق ٌلامكف
 ءايندلاو نيّدلا يف عفنی ام لوانت ىلإ نيتوقلا نيتاه فرصي لب «ةئيّسلا ٌراثآلا

 .امهيف رضي ام عفد ىلإو

 ۱ لس هي راما اهي یی هك تاق ها شیلا د

 .ةريره يبأ ثيدح نم (۱۰۷) (5109) ملسمو .(1۱۱4) يراخبلا :هجرخأ )١(

 نوكي ىتح مكدحأ نمؤي ال» :وهو .دانسإلا فيعض ثيدح ماقملا اذه يف ىوري (۲)

 .«هب تج امل اعبت هاوه

 يبأ نبال «ةنسلا جيرخت» يف ةنجلا لالظ» يف -ىلاعت هللا همحر- ينابلألا ثّدحلا لاق

 .هئطخ ةرثكل ؛فیعض دامح نب ميعن ريغ تاقث هلاجر .فیعض هدانسإ» :(۱۲-۱۳ ص) «مصاع

 .مهضعب همهتا دقو

 يف يفلّسلا هنعو )١/703(.« هل «نيعبرألا» يف نايفس نب نسحلا :هجرخأ ثيدحلاو

 «مالکلا مذ» يف يورهملاو ۱/۱۹۲) «رفسلا مجعم» يفو ۲ /57ق) «ةینادلبلا نيعبرألا»

 (نیعبرالا قرط» يف ركاسع نب مساقلاو ۰۲/۱۲۲ /۲) «ةنابالا» يف ةطب نباو .(٠5/1/؟)

 - .هب ميعن نع مهلك )043/١(



 ۳۳۷ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 .لطابلا ىلع ّقحلا رصن يف هتعفادمو هّبضغو
 سا

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو «هبضغو هّيوهش عيرص ناك نَم سانلا ٌرشو
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 .«بيرغ ثيدح وهوا :رکاسع نبأ لاق

 ىرخأ اللع ىلبنحلا بجر نبا ظفاحلا هل ركذو «هتلع نع كل انفشك دقو .فیعض :ىنعي
 .ها«(1717) «ةاكشملا» ىلع انقیلعت عم هعجارف «ةيوونلا نيعبرألا حرش» يف



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۲۸

 :نوعبسلاو يناثلا ثيدحلا

 : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع

 .«ربك نم ٍةَرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةئجلا لخدي ال»

 ؟اتسح هلعثو هانسح ر نوکی نآ به لجرلا نا :لجر لاقف

 .«سانلا طمغو «قحا رطب :رُیکلا «لامجلا بحي لی هللا نإ :لاقف
)۱( 

 ۰ ملسم هاور

 ال» :هنآ ثيدحلا اذه يفو «'"”نيرّبكتملا یوثم زانلا ّنأ ىلاعت هللا مخآ دق

 بسجوم كلا نأ ىلع لدف «ربك نی ةّرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدی

 .ٍةنجلا لوخد نيم عنامو «رانلا لوخدل

 ةياغ ینعلا E اذهبو

Eقسحا در نم لكف ههلوبق ٌمدعو هدر وهو  

 نآ دابعلا ىلع ضرف هنأ كلذو «قحلا نم در ام بس هنع ٌربكتسم هناف

 )٩۱( )١57(. ملسم هجرخأ (۱)

 :یلاعت هلوق يفو «[1۰:رمزلا] نر كحتسلاىوثم منهج سی :ىلاعت هلوق يف كلذو (۲)
 .[۲۹:لحنلا] 4 نيربكحتملا ىوثمس بلف « ناخن باو واخد



 ۳۳۹ ( راربألا ب ولق ةحهب )

 هتک هب لاو سر هب هلا لسرآ یذلا ت اوعضخ

 ناو ۳۹۹ ۴ اك ا "لا ی دایقنالا ۱ نو یکتا

 نا شام سرا ینو 7 :لاعت لاق .هودرف ۳ هد

 مم ارحل فرو يف

 .مهاوهو مهيآر فلاخی يذلا قلا ضعبل دايقنالا نع نوربکتلا امأو

 مهعم ام ٍبّسحب باقعلا تابجوم نی مهعم ّنإف -ًارافك اونوكي مل نِإو- مُهف

 .هب عرشلا

 نأ هل لحي ۸ كك هللا لوسر ةنس هل تنابتسا نم نأ ءاملعلا عمجا اذهو

 ناك الا م ایا هح لوقل اغ ل رعب

 هللا لوق ميدقت ىلع امزاج امزع مزعی نأ ملعلا بلاط ىلع ُبجيف

 «هيلإ مجرب يذلا- هلصأ نوكي نأو «ٍلحأ لك لوق ىلع و هلوسر لوقو
 ةفرعم يف ٌداهتجالاو دلي ینلا يدهب ءادتهالا -هيلع ىنبي يذلا هّساسأو

 ااو ارهاظ «ثلد ٤ هعابتاو .هدارم

 ؛هنع اًوفعم هّوطخ راصو سخلل قفو دقف لیلا رمالا اذغ قفو یتمف

 نم هعاطتسم لعف اذإ هيف روذعم ًطال اف .عرشلا عابتا ماعلا هدصق نأل

 .قحلل عیضاوتلا وه اذهو «قحلا ةفرعم يف داهتجالاو لالدتسالا

 .[61 :رفاغ] هل

 !ًالّمأتم هبنتف مهم ٌديق وهو (۱)



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۳۰

 مهراقتحاو مهطُمغ وهف :-يناثلا عونلا وهو- قلخلا نلع كلا انو

 .مهيلع همظاعتو «هیفنب ناسنإلا بجع نع ءىشان كلذو

 مهراقتحاو «قلخلا ىلع رّبكتلا ىلع ُلِمحَي سفنلاب ُبْجُعلاَف
 بنحب ا هللا لوسر لاقو هلعفو هلوقب 556 .مهب ءازهتسالاو

 للا هاخأ رحم نأ ا ءىرما

 و ا هبو نوکی نأ بح لتجرلا نإ :لجرلا اذه لاق الو

 ىنلا هل نيب ؛ديعولا هيف ءاج يذلا رّکلا نم اذه نوكي نأ يثخو ««أنسح

 الل یا حلا ذاق شم این نا وكلا دی سد اذه نأ دي

 هتافصو هئامسأو هِتاذ يف ليم ىلاعت هناف ؛هللا همي يذلا لامجلا نم هنأو

 .یتطابلا َلامجلاو «يرهاظلا لامجل ا بحي «هِلاعفأو

 .كلذ عباوتو «نكسملاو «سبلملاو بسا يف ةفاظنلاك :رهاظلا لاماف

 .اهنساحمو قالخ الا یلاعع لّمجتلا :نطابلا لامجلاو

 لامعألا نسحال يندها مهللا» :6 ینلا ءاعد نم ناك اذهلو

 بیتا ینع فرصاو «تنأ الإ اهیسحال يدهي ال قالخالاو

 ۰ ٠ .ملعأ هللاو ,"”تنأ الإ اهئّيس ينع فرصي ال قالخألاو

 دم داع دل دنع د

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم (1575()77) ملسم هجرخأ (۱)

 .«لامعألا» :ةظفل نود «يلع ثيدح نم هوحنب (۲۰۱) (۷۷۱) ملسم هجرخأ (۲)

 .حيحص دنسب رباج ثيدح نم هوحنب )١١177( ينطقرادلاو (۸۹۵) يئاسنلا :هجرخأ اهبو



 ۳۳۱ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نوعبسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 لاصخلا هذه عمج نمل جالفلا

 :3ي5 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 .«هانآ امب هللا هعئقو فافک قزُرو ملسا نم حلفا دق»
000 

 .ثالثلا لالخلا هذه عج نّمِل حالفلاب كلي مک

 لك نم ةمالّسلاو «بوبحم ٍبولطم لك لوصحل عماج مسا :حالفلاو

 .بوهرم فوخم

 يده اذإ دبعلا ناف ءاينّدلاو نيّدلا ربخ ْتَعَمج ثالثلا هذه نأ كلذو

 باوثلاب زؤفلا ٌرادم وهو «هاوس ًانيد لبقي ال يذلا هللا نيد وه يذلا مالسإلل
 لاؤس TE فكيو «هيفكي يذلا قزّرلا هل لّصحو باقعلا نم ةاجتلاو

 ام یض]رلا هل لّصح ىا «هاتآ اب هعنق ناب تمعْلا هيلع هللا مت مث قلخلا

 هل لّصح دقف ؛كلذ ءارو امل هسفن حمطت ملو فافکلاو قزرلا ا

 .ةرخآلاو الا خب

 ىدهي ايل نأ اما :اهدحآ وأ .ةئالغلا رومألا هذه تاوفب صقنلا ناف

 .(۱۲۵) (۱۰۵6) ملسم هجرخآ (۱)



 ) راربألا ب ولق ةجهب ( ۳۳۲

 .ةيدبألا ةواقشلا هتبقاع ناف «هلاح تناك امهم اذهف مالسالل

 ؛يغطي ىنغ وأ .يسني رقفب امإ :یلتبی هنکلو «مالسالل یدهب نأب امإو

 ۱ .ريبك صقنو «ررض امهالکو

 قزرب عنقي ال هنکلو ءاردقم وأ ًاعّسوم يفاكلا قزّرلا هل لصح ناب امإو

 .سفنلاو بلقلا ٌريقف اذهف «هللا هاتآ اب هبلق نّيمطي الو «هللا

 نم مکف .بلقلا ینغ ینلا امنإ .ضرعلا ةرثک نع ینْغلا سيل هناف
 ضار ىينغ هبلقو ديلا تاذ ريقف نم مكو !رسحتم ٌريقف هبلقو «ةورث بحاص

 ۰ .هللا قزرب عناق

 ءاهرقفو اهقيبض نيب هيسفن ىلع مَمجی مل اينّدلا هيلع تقاض اذإ ٌمزاحلاف
 عسيلف ؛قزّرلا ليصحتل ىعسي امك لب «هنزحو هترسحو بلقلا رقف نيبو
 .ملعأ هللاو هینینأامطو هنوكسو «بلقلا ةحارل
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 ۳۳۳ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نوعبّسلاو عبارلا ثيدحلا

 .زجوأو ینظع «هللا لوسر اپ :لاقف

 مالکب ملكت الو «عدوم ةالص لصف «كتالص يف تمق اذإ» :لاقف

 .«سانلا يديأ يف ام سأيلا عمجاو ءادغ هنم '”[نذتعت]

 ا

 .حّلفأو هزومآ تمت كبعلا اهب ذخا اذإ ءاياصو نِ اه اي ثالثلا اياصولا هذه

 ىلع اهعاقيإ يف داهتجالاو «ةالصلا لیمکت نمضتت :ىلوألا ةيصولاف

 متيس نأو الا ةالص لک ىلع هسفن بساحم ناب كلذو «لاوحالا نسحآ

 يذلا ناسحإلا مافک ققحتي نأو تةنسو «ضرفو «بجاو نِم- اهيف ام عيج

 هنأو «هیر يدي نيب هفوقو اريضحتسم اهيلإ ٌموقي ناب كلذو تاماقلا ىلعأ وه

 .«رذعت» :تاعبطلا ضعب يف )١(

 دنسب (4۱۷۱) هجام نباو ؛«يَدَي يف امم سايإلا» :ظفلب (4۱۲ /۵) دمحأ :هجرخأ (۲)

 .نسحا ىلإ هیفرتو «هيّوقت دهاوش هل نأ الإ فیعض
 ثّدحا هنشحو ۱۹۱6 ۰8۰۱ ۰۳۵6) «ةحيحّصلا ثيداحألا ةلسلس» يف :اهرظنا

 .(۳۳۸۱) «هجام نبا ننس حیحصا يف ينابل الا



  ( Teراربألا بولق ةجهب (

 «هعوكرو «هيايق يف هل عضخيو ءاعدو رکذو نارق ني هلوقی اب هیجانی

 " .هعفرو ؛هيضفخو .هدوجسو ۰ |

 ذرت ريغ نم كلذ ىلع هیضن ٌنيطوت لیلخبا دصقلا اذه ىلع هنيعيو
 يّلصُي ال هناك ؛عّدوم ةالص اهنأ ةالص لک يف ٌرضحتسيو «ىلق لّسك الو

E۰  

 لازی الو هعسو لک هيف لذبی اداهتجا ُدهنجي عدوا نآ مولعمو
 نمألا هيلع ّلهسي یتح ٍةّيوقلا بابسأألاو «ةعفانلا يناعملا هذه ًابحصتسم

 لاو گشت

 هشحتو لیذز قلخ لک نع اهّحاص یهنت هجولا اذه ىلع ةالصلاو

 بلقلا رونو .ناميإلا ةدايز نم هيسفن يف هرثؤت امل ؛لیج قلخ لك ىلع

 .ريخلا يف ةماتلا هتبغرو «هرورسو

 ناسُللا ظفح نف ؛هتبقارمو ناسُللا ظفح يهف :ةيناثلا ةيصولا امأو

 عيمج كلم هناسل دبعلا كلم ىتمف «دبعلا رُمأ كالم وهو ادلا هيلع

 يف لتخي هرمآ ناف ٌراضلا مالكلا نع هنصي ملف ناسل هکلم ىتمو .هئاضعأ

 .هايند وأ هند يف هّعفن فّرع دق الإ مالكب ملکی الف «ءايندو هنيد

 ملكت اذإ هنإف «هعديلف ٌراذتعا وأ داقتنا هيف ّنوكي نأ لمتحي مالك لکو

 نم نكمتي ال اررض هيلع ثّدحأ امبرو هل ًاريسأ راصو مالکلا هکلم هب

 يف هدحو هللاب قّلعتلا ىلع سفللا ٌنيطوت يهف :ةثلاثلا ةيصولا امأو

 سفن نطویو هلضف يف الإ عمطي الو ها الإ لاسی الف «هداعمو هیثاعم روما



 ۳۳۵ ( راربألا ب ولق ةحهب )

 ءيش نی سی نمو ةتمصع سایلا نإف ؛سانلا يديا ن اع سأیلا یلع
 ۱ ظ يامي

 ادبع ىقبيف ؛هللاب الإ هّبلق قلعي الف هللا الإ هناسلب لاسی ال هنأ امكف

 كلذب بستكاو مهر نی رّرحت دق «قلخلا ةيدوبع نم ًاملاس «ةقيقح هلل
 هقّلعَت بّسحب طوقسلاو لا بستكي قلخلاب قّلعتملا ناف ؛فّركتلاو ملا
 .ملعا هللاو یهب
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 ) راربألا ب ولف ةجهب ( ۳۳۹

 :نوعبسلاو الا ثیدحما

 .«؟مكئافعضب الإ نوقژرثو نورتصنت له»
۱ )۱( 

 يراخبلا هاور

 نأ هنع هللا يضر دعس یأر :لاق دعس نب بعصم نع ۲۸۹۲(۰) يراخبلا هجرخآ (۱)

 .«؟مکتافعضب الا نوقزرتو نورصنت لها :#3 يلا لاقف «هنود نم ىلع الضف هل

 قایسلا اذه ةروص نإ» :(۱۱۰/۷) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق :(ةدئاف)

 دقو «هيبأ نم كلذ عمس هنأ ىلع لومحم وه نكل «لوقلا اذه نامز كردي مل ابعصم نأل ؛لسرم

 لک هللا لوسر لاق :لاق «هیبآ نع دعس نب بعصم نع :هيف لاقف ؛ةحلط نب دمحم انثدح «عوناه

 .ها«... هلوأ يف ام نود عوفرملا ركذف

 «يرابلا حتف» نمض عوبطلا يراخبلا نتم نم طقس «نوقزرتو» :هلوق :(هیبنت)
 يف هل رجح نبا قاسم يف هدوجو مغر (ةيملعلا ثوحبلا تارادإ ةسائر رشن -8/5)

 ةبتكملا ةعبطو ٠١(. 5 /5) ثارتلل نايرلا راد ةعبط يف لاحلا اذكو «(اهتاذ ةعبطلا 64 /)

 نمض عوبطملا هنتم نم -اضيأ- طقسو «ةيشاحلا يف اهيلإ ةراشإلا عم (70017 /۲) ةيرصعلا

 هحرش يف وهو .(رکفلا راد - ۲۷ )١/ ىنالطسقلل «يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داشرإ»

 !!(57/8 /5) «يراسلا داشرإ»

 ۱ :ةيتالا تاعبطلا يف ةداا ىلع تءاج دقو



 ۳۳۷ ۷ رارخلا ب ولق ةجهب )

 .(بعشلا عباطم راد- 44 /۲) «يراخبلا حیحص» *

 .(يبلحلا يبابلا یسیع اهباحصال ةيبرعلا بتکلا ءايحإ راد.ط /يدنسلا ةيشاحب - ۱۵۲ /۲)و #

 ةيناطلسلا ةخسنلا ىلع ةعوبطم (توریب /يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد -46 /6)و *

 .ةينينويلا ةخسنلا ىلع اهحیحصت يف ةديتعلا

 هةيريم الا ةخسنلا ىلع ةقباطم (م۱۹۹۷ - -ه۱8۱۷) ضایرلا- مالسلا راد ةعبطو #

 .(ه ۱۳۰۱ ماع) ناخ نسح قیدص فارشاب قالوب يف ةعوبطلا ةخسنلاو

 ةقفاوم ةعبط يهو «(ع۱۹۸۱) لوبناتسا -ريمدزوا دمحم ةيمالسالا ةبتکلا ةعبطو #

 .(۲۲۵ ص) ثلاثلا ءزجلا يف (ه۱۳۱۵) لوبناتساب ةرماعلا راد ةعبطل

 -نآرقلا مولع ةسسؤم ؛(۲۷۳۹ مقر -۱۰۲۱/۳) اغبلا بید یفطصم ةعبطو #

 .(م ١ ۷ -ه۱۰۷) نامجع

 يميلخا ديس :هققح ۲ مقر- 4۸۰ /۷) «يراخبلا حیحص حرشب يرابلا حتف»و #

 .(ع۱۹۹۱-ه۱6۱) «نايح يبأ راد -يقشمدلا نميأو

 ركفلا راد (۰ ۸ مقر -۹ /۱8) ینیعلل «يراخبلا حیحص حرش يراقلا ةدمع»و #

 .ةيرينملا ةعوبطم نع ةروصم يهو

 :قيقحت (5 مقر -۱۹۵۲/۵) يطويسلل «حیحصلا عماجلا حرش حیشوتلااو #

 .(ع۱۹۹۸-ه۱۱۹) دشرلا -ناوضر عماج ناوضر

 .(يزغلا مساق نباو يواقرشلا ىتيشاحب - ۱۹/۲) يديبزلل «حيرصلا ديرجتلا»و #

 .يبحلا يلع خيشلا هيلع فرشأ (نافع نبا راد - ٤٠ ٦ص)و #

 .(۵۱۰ /۳) ناخ نسح قيدصل «يراخبلا ةلدأ لحل يرابلا نوع» هحرشو *

 .(۱۲۸۰ مقر-۰ /۲) ينابلالل «يراخبلا حیحص رصتخ»و #

 = .(۳۹۳۵مقر -۳۱۸/۳) يزملل «فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحتاو #



 ( راربألا بولق ةحهب ) ۳۳۸

 ير و ارو يف ال «نيزجاعلا

 ا

 قزرلا طسبو غا ع تا ا
 .مهقازرتساو .مهراصنتساو .مهئاعدو مههجوتب ءافعضلا باپساب

 :ناعون ٌدصاقملا اهب لصحت ىتلا بابسالا نأ كلذو

 لوصحو ِةَّيلعفلاو ٍةّيلوقلا ةعاجشلاب ةوقلا وهو «سحاب دهاشی عون

 .بسکلا ىلع ةردقلاو ىنغلا

 Cs قلخلا رثكأ بولق ىلع ُبلغي يذلا وه عونلا 9

 | ولتقی نأ ةيلهاجلا لهآ نم ريثكب لاح ا تّلصو ىتح «قزّرلاو رصنلا لوصح

 مدع نيذلا مهلئاوعب اورجضتی نأ ىلإ مهريغب تلصوو قفلا ةيشخ مهئالوا

 داع وية فو نی فعضو ظن ٌرَصِق هلك اذهو «مهتوق تدقفو مهبسک

 .اهيقيقح [ريغ] ىلع رومألل رظنو «هتيافكو هللا

 لوصح يف هللا ىلع لكوتلا ةّرق يهو نف تا :يناثلا عونلا

 .هنم عبلطلاو هيلإ هچ وتلا ةوقو هب ةقثلا لامكو قیویندلاو 2 ةينيدلا بلاطلا

 :لوقب # هللا لوسر تعمس :لاق ءادردلا يبآ ثیدح نم «نوقزرت# :هلوق ءاجو :تلق

 .«مکنافعضب نورصنتو نوقزرت اغاف .ءافعضلا ینوفبآ»

 (۳۱۷۹) ّيئاسنلاو هل ظفللاو (۲۵۹6) دواد وبأو ۱۹۸ /۵) دمحأ :هجرخأ

 .هححصو (۱8۵ ۰۱۰/۲) مكاحلاو 8۷ ۱۷) نابح نباو .(۱۷۰۲) يذمرتلاو

 .!حیحص نسح ثيدح اذه» :یذمرتلا لاق

 .(۷۷۹) «ةحیحصلا ثیداح الا ةلسلس» يف -هللا همحر- ينابلالا ةمالعلا هححصو



 9 ) ل بر طوبا

 مُهتأجلا نیذلا نيزجاعلا ءافعضلا اج یوقت رومالا هذهو

 دنع نی مُهَرصنو «مهفزرو «مهتيافك نأ ملعلا قح ا لاا

 مهل لّرنأف هللا ىلإ تهجوتو مهبولق ترسکناف ؛زجعلا ةیاغ يف مهنآو هللا

 «نورداقلا هكردي الام -عفانملا 55 هراکلا عفد نم- هقزرو هرصن نم

 لج هلل نإف ؛باسح يف مغ نكي ملام قزرلا نم مهيبسب نيرداقلل ربو

 0 اقزر ٍدحا لگ

 ناف هباوثل مهَسوفن تنامطاو هللاب مهتقث تيوق نم اصوصخو «كلذ ىلع

 يف مهل راد الو «لابب مه نكي ملام قزرلاو رصنلا بابسأ نم ءالؤل حتفی هللا

 .لایخ

 مو هب نوقلعتلاو هتلئاع ترثک املف ؛ارتقم هقزر ناك ناسنإ نم مکف

eةيهإ ةيردق 2 بابسأو . 

 .[؟ 9 :أبس]

 طعأو ءافلخ اقفنم طعأ مهللا» :موي حابص لك ةكئالملا ءاعد ةهج نمو

 ."”«افّلت اكيسمم

 نأ «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (۱۰۱۰) ملسمو ؛(۱46۲) يراخبلا :هجرخآ (۱)

 ًاقفنم طعأ مهللا :امهدحأ لوقيف نالزني ناكلم الإ هيف دابعلا حبصُي موي نی ام» :لاق كت يا

 .«افلت اكسمم طعأ مهللا :رخآلا لوقيو هافلخ



 ( راربالا بولق ةجهب ) ۳۶۰

 تناکو «مسهب ماق نّم ىلإ تهجوت ء ءافعضلا ءالوه قازرآ نأ ةهج نمو

 .ولپ

 .ووجولا عيمج نب ایلعلا يه يطعلا دي نأ ةهج نیو

 ٌلراشت ةكربلا ّنأو «ةنؤملا رذق ىلع يتأت هللا نم ةنوعلا نأ ةهج نیو

 | :لوقن اذفو ؛ُباوث هب ًادارمو ؛ههجول ناك ام لک

 املك «هديو هناسلو هبلقب هيلإ هبرقتو هلل دبعلا صالخإ ةهج نیو

 ام فا ناك اهو یا نا لإ هرمنا

 مَمطلاو ربو هللا لضف يف هعمطو قلا ةقثو «لکوتلا ةوق ةهج نیو

 .بولطلا لوصحل بابسالا ربكأ ني ءاجّرلاو

 اوماق ْنِإ- هللا نوعدي مهنإف «مهیلع قفنملا نیفعضتسلا ءاعد ةهج نیو

 نار «یوق ببس ءاعدلاو ؛مهتیافکب ماق نمل -مهلاوحا لک ينو اودعقو

 1١[. :رفاغ] 4 كح ب جتا يوعذا کرم

 زيكا خر جا اسو «نیسورحملل اف هتقاشم برج اذه کو
 .ملع هللاو
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 ۳:۱ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نوعبسلاو سواسلا ثيدحلا

 يلاعتو ةناحبس هللا هر مونت

 : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 اذه لتاقی ةنجلا نالخدي رخ الا مهذحآ لتفی نْيلجر ىلإ هللا كحضي»

 .«دّهشتسُيف ملسیف لتاقلا ىلع هللا بوتی مث «لتقّيف هللا ليبس يف
 . هيلع قفتم

 نم ٌعّونتم ُهَلضفو ُهَمّرك ناو «میرکلا مّرك عونت ىلع لدی ثيدحلا اذه

 .مهرطاوخو قلخلا لوقع يف لخدي الو یّصحت الو دعت ال ووجو

 نم امهنم لاها ضف ّرخالا امهُدحا فقالا نالجرلا ناذهف

 هلا ی هلصوآ س همرکو هلضف

 مل يذلا- رخآلا لجرلا ذي ىلع هللا هّمركأو «هليبس يف لتاق :لوألاف

 يف هلضرغو نف اا ةبترم دعب بتارلا یلعا يه ىلا ةداهشلاب ا ل
 هل سیلو «هللا ىلع هرْجأف كلذب هّبر ىلإ بّرقتلاو «هللا ةملك ءالع) وداهج

 .هللا ىلع هرجآ تبثف «قح لتاقلا ىلع

 ةبوتلا دارآ نم ركل احوتفم ةبوتلا باب لعج یلاعت ا ناف : بنا اماو

 .(۱۲۸) (۱۸۹۰) ملسمو ۲۸۲۱(۰) يراخبلا :هجرخآ (۱)



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۱ ۳:

 لاق ِ امك ءةبوتلا لوبق نم اعام بونذدلا نی ًابنذ لعجي ملو هنود امو مالسإلاب

 هل تخم نیو هش یل ترا يدع ات :نيبئاتلا ( قح يف یلاعت

 هللا احم باتو ملسأ املف ۳ :رمزلا] بر موادی و ذیل

 هّلتق يذلا هيخأك «ةنجلا لخدف ؛ةداهكتلاب هيلع نم مث َراثآو رفکلا هنع

 .ٌرفاك وهو «هلتقب هيخأ لي ىلع هنهُ لو هلي ىلع هّمركأو

 .هرب عونتو ودوجو ٍهِمرك ٍةياغ ىلع لدي يرابلا ني كحّضلا اذهف

 هريغك صوصنلا ني م هريغ يفو ثيدحلا اذه يف راولا كحّضلا اذهو

 ىلع رولا ا مورو كلا فرتعی انآ نمولا عا تافص و

 امكف دن الو بش الو لثم اهيف هل سيل «لامك تافص هتافص ّنأو «هتقيقح

 اهلکو «تافصلا اههبشُت ال تافص ىلاعت هلف «تاوذلا اههبشُ ال ًاتاذ هلل نا

 باتکلا هب ءاج امب ْنمونف «لامکو لامجو لالجو ٠ ءميظعتو ریو لمح ٌتافص
 ىلع اهتابثإب الإ ديحوتلاو امالا بت متب ال هنأ ملعنو هانبر تافص نم ةنسلاو

 .هدمو «هئایرکو هللا ةمظعب قيلي هجو

 حضتفو مالسالا يف لوخدلا يف ةبغرلا ثيداحألا ةلج نم ثيدحلا اذهو

 يف ٌناسنإلا ةلمع امو هلبق ام بجي مالسالا ناف ةليسو كب ةبوتلا باوبأ

 ء[هلطابل] ارصن اهلتق يتلا باقّرلا ىتح «فّلسأ ام ىلع مس دقو «هرفك لاح

 .مالسإلا دعب هنع وفعم كلذ لك كلذ لجأ نِ اهيلع ىلوتسا قلا لاومألاو

 تالماعلا اهتضتقا يتلا قوقحلا نع زارتحا «كلذ لجأ نِم» :انلوقو

  نايعأو نویدو قوقح هيلعو ملسا اذإ رفاکلا ناف ؛رافکلاو نيملسملا نيب

 .«هرهاظ ىلع هیرجمو» :ةدایز (حتفلا)و (ییاقثلازکرلا) یتعوبطم يف ءاج )١(



 ۳:۳ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 تالماعم اهن یوم مالسإلا ناف e تلصحو 1 24

 ا ا فا نيملسلا- نيقرطلا نم ذلك و لی

 .مّلعأ هللاو «هيلإ لصو نُم اعربتو ءاعوط الإ ریال «لام ذخأو لق هيلع

 ل ثيح «لذعلا لهأل يغبلا لهأ لاتق :هوجولا ضعب نم اذه هبشيو

 ما امک «لیواتلل لاومآو سوفن نو برعطا لاح اوفلنآ ام ءاملعلا مهنمضي

 ام نأ ىلع اوعمجأف ةنتفلا تعقو نيح مهنع هللا يضر ةباحصلا كلذ ىلع

 .نیفرطلا نی ٌنامض هيف سيل ؛لاومأ نم فلتأو «سوفن نم فلت

 هللا ةبوت نأ ىلع ليلد «ملسیف رخآلا ىلع هللا بوتي مثا :هلوق یفو

 نأ ىلاعت هنإف ؛دْبعلا ةبوت ىلع ةمّدقتم هبونذ نم بات وأ مّلسأ نّم ىلع

 مث «كبعلا باتف «هتبوتل ةّبجوملا بابسألا هل ضيق ذإ هب فطلو ءاهرّدقو هبوب

 .-هنود امف ٌرفكلا- مئارجلا نِم د قبس ام هنع اغ ناب «كلذ دعب هيلع هللا بات

 هريسيتو ا ا وا ةفوفحم دبعلا ةبوتف

 .ميِحّولا بالا ىلاعت وهف هيلز معو بوت وق مث بات ىتح ةبونلل
 عيمج يف تباث ٌمكحلا اذهف ءاهيظعأو تاعاطلا لجأ نم ةبوتلاو

 ءاهقرط هل لهسیو ءاهبابسأ هل ریو ءالوأ َدبعلا اه هللا قفوی ءاهلك تاعاطلا

 لضف عسوأ امف «هباوثو هناوضر اهب هل بتکو ءاهلبق عیطلا اهلعف اذإ مث
 .ملعا هللاو !میملا عونتلا هّمرك َرّرغأ امو ! ميركلا
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 ( رارنألا ب ولق ةجهب ) ۳

 لک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنا نع

 :لقیلف العاف دب ال ناك ناف «هباصأ ررضل تولا مكذحأ ْنینمتی ال»

 ی ريش ٌافولا ا ةايلا تناک ام خا مهللا

 . هيلع قفتم

 وأ رقف وأ ضّرم نِم دبعلاب لزنی يذلا ٌرُضضلل توملا ينمت نع يهن اذه
 56 ىنمت يف ناف ءايشألا نم اهوحن وأ تکلهمو ةدش يف عوقو وأ .فوحخ

 ۰ " :دسافم كلذل

 وهو ؛اهب بیصا يتلا ةلاحلا نم رجضتلاو طخستلاب نی هنأ :اهنم

 .هتفیظوب مایقلاو ربصلاب رومأم

 فلذا تولا ف اا مولعمو

eسأيلا يف عقويو «لّسكلاو َرّوخلا ثٍحیو «سفنلا . 

 5 اهفاعضا يف ىعّسلاو ءرومألا هذه ةمواقم دبعلا نم بولطلاو

 َلَّرن ام لاوز يف عمطلا ةوقو بلقلا ةوق نيم هعم نوكي نأو .هرادتقا بسحب

 ١(. ۱) (۲۹۸۰) ملسمو »)01 )0٦۷1‹ يراخبلا :هج رخآ )۱



 E0" ) راربألا ب ولق ةجهب (

 :نیرمال بجوم كلذو ؛هب

 يذلا عفانلا يعشلاو ءاهب رومألا بابسألاب ىتأ نمل يهإلا فطُللا

 ظ .هؤاجرو بلقلا ةوق هبجوي

 .توملا دعب نوكي ام يردي ال هنإف ؛قمحو لهج تولا يمت نآ :اهنمو

 خزربلا باذع نم «هنم عظفأ وه ام ىلإ رضلا نم ريجتسملاك ناك امبرف
 نا از

 ددصب وه ىتلا ة اصلا لامعألا دبعلا ىلع عطقی تولا نأ :اهنمو

 ؛لّمع عاطقنا ینمتی فیکف ههل ةميق ال نمؤملا رمُع ةّيقبو ءاهب مايقلاو اهلعف

 هلع را ا هم لا

 نإف ء«هباصأ يذلا ٌرضلا ىلع ربصلاب همایق مومعلا اذه نِي صخأو

 نإف» :ثيدحلا رخآ يف لاق اذهلو ؛باسح ريغب مهرجآ نیرباصلا يفوي هللا

 اذإ يبفوتو ل ا رع ةابحلا تناک اذإ ا مآ :لقيلف ًالعاف دب ال ناك

 هيف ام ملعي يذلا هّبر ىلإ اضّوفم ّرمألا ٌدبعلا لعجیف «٠يل ًاريخ ةافولا تناك

 هل ٌديريو «دبعلا ملعي ال ام هدبع حلاصم نِم ملعي يذلا ءهل حالّصلاو ريخلا

 .هئامعن يف هب ُفطلي امك هئالب يف هب ُفطليو «هدیری ال ام ريخلا نی

 نان رفغا مهللا :مکذحا لقی ل٠ هلوق نينو اذه نو قرفلاو
 :*۳«هل هرکم ال هللا ناف ؛ةلأسلا مزعیل نکلو «تئش نإ ىنمحرا مهللا .تثش

 رومألا يف وه ّيدارإو هللا ملعب قیلعلا هيف يذلا ثيدحلا اذه يف ٌروكذملا نا

 .ةريره يبأ نع هوحنب )۹( )۳۷۹ ملسمو ۰6۷ ۶۷۷ ۳۳ يراخبلا :هچ رخآ )۱(



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳:1

 .اهتحلصمو اهتبقاع نم دبعلا يردي ال يتلا ةنيعلا

 لب اهتحلصم ملی يتلا ٌرومألا يهف ؛رخآلا ثيدحلا يف ٌروكذملا امأو

 .اهوحنو هتمحرو هللا ةرفغم يهو ءاهيلإ دبع لک ةجاحو ءاهترورض

 ةئيشملاب العم ال ءامزاج ابلط هّبر نم اهُلطيو اهّلأسي دبعلا ناف
 .اهيلإ هب لسوتي ام عيمج يفو ءاهيف يعسلا هيلع متحو رومأم هنال ؛اهربغو

 ناف ؛اهب رمالا تباثلا تابحتسلاو تابجاولا لعف نيب قرفلاك اذهو
 ال يتلا ةنّيعملا رومالا ضعبو «بابحتسا وأ باج إ ّرمأ اهلعفب ٌرَمْوُي دبعلا

 .اهیف رم الا هل ّحضتي یتح فقوتی هنإف ؛ :حلصمو اهّیقیقح نم دبعلا يردي

 ةنتفلا نم افوخ تولا ينمت راوج اذه نی ملعلا لهأ نی ٌريثك ینثتساو
eميرم] © اذهل تس یتا :اهنع هللا يضر میرم لوق : «YY 

 ا هدم اراسبو ا لإ تولا یا هني ی | امک

 اذه يفو «[۱۰۱ :فسوي] نحل لالا, يمحو املس ينو یون رخال وي يوتا

 ؛مالسالا یلع تابه ناتي اسناو «تسولا کا تفسوی اف ؛رظ

 .ملعا هللاو ؛ٍةمتاخلا ٌنسح هر دبعلا لأسی امك ءاملسم هافوتی یتح
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 ۳:۷ ( راربألا بولق ةجهب »

 :نوعبسلاو نیاثلا ثيدحلا

 ءاسنلا اوقتاو .ایندلا اوهتأ

 فيك َرْظنيف ءاهيف مكفلختسم هللا ناو هةرضخ ةولح اینذلا ْن»

 يف تناك ليئارسإ ىنب ةنتف لأ إف ءاسْلا اوقتاو ءايندلا اوقتاف «نولمعت
 .«ءاسنلا

 ۶ لس هاور

 يذلا فصولا نم هيلع ىه امو اينذلا لاحب ثيدحلا اذه يف هلي ربحا

 رم مث هابعلل ًءالتباو ةنحم اهّلعج هللا نأ ٌرّبخأ مث «نيقئاذلاو نيرظانلا قوری

 ب يل

 اسك رهاطلا نشر قو يف ةرضخ ءاهتاوهشو اتو ایشان

 سو باس م كرطنملا ىطانتلاو و هایت بح ساد رن :لاعت لاق

 یلع مانع نإ :ىلاعت لاقو 1٤] :نارمع لآ] نحو م ها سما

 ۷ :فهكلا] ع رسا ا در ضرمأل

 !«مهنولبنل» :عوبطلا لصألا يف (۲)



 ) راربالا ب ولق ةجهب ) ۳:۸

 م هاش تا اما جهلا طایفه لا تاذللا عنيف

 ۱۳ یر نك سرا اه بم اوا اخو

 هل قِلخ ام ىلع اهب ناعتساو ءاهقح ف اهعضوو يلح نی افوانت نمف

 ءىقبأو اهنم فرشآ راد ىلإ ةلحارو هل اداز تناك ؛هللا ةيدوبعب مایقلا نم

 ور لاو للا لار

 بیک ام الإ اهنم تؤي مل «ووارمو هملع ةياغو «هّمه کا اهلعج نمو

 ةدم الإ اهتاوهش الو اهتاذلب أنهي لو ءاقشلا ىلإ كلذ دعب هلام ناكو هل

 نرو ا ف ل تا لل

 نوكي ام غلبأ نكلو «رابتخالاو ةنتفلا هذه هيف اهتاذل نم عون لكو

 نك اهررضو طخ اهیف غوقولاو ةميظع رف ناف اسلا ةنتف اار
 رپسا حبصاف ىفاعُم نم نهب داص مک «هلئابحو ناطیشلا ٌُدئاصم نهناف

 زرتح ۸ يذلا هناف «هبنذ بنذلاو .صالخلا هيلع رع دق «هبنذ َنيهر .هیوهش

 ضّرعت الو مّهتلا لخادم لخدي ملو ءاهنم زّرحت ولف الاو هةّيلبلا هذه نی
 هذه نم صلخو «ةنتفلا هذه نِم اجنل «ىلوملاب هماصتعاب ناعتساو «ءالبلل
 .ةنحما

 اه بخار نصوصا ىلع اهنم ثیدحا اذه يف ل ئنلا رذح اذهلو

 ةظعومو «نيربتعملل ةربع كلذ يف ناف ؛ِمَمألا ني انلبق نم ىلع ترج

 .ملعأ هللاو ؛نيقتملل
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 ۲۹ ( راربألا بولق ةحهب )

 :نوعبسلاو مساتلا ثيدحلا

 هللا الإ هل ال :لوق اهالعأ «ةبعش -نوتسو عضب وأ- نوعبسو عضب نایل» ۱ وا هم 2 3 يس هه 3

 .«ناميإلا نم ةبعش ُءايحلاو «قيرطلا نع ىذألا ةطامإ :اهاندأو
(۱) e" 

 لمشي مسا نا الا نأ ىلع ةلاَدلا [صوصنلا] ٍةلمج نی ثيدحلا اذه
 ىلإ برقي ام لكف «ناسّألا َلاوقأو .حراوحبا َلامعأو «هّلامعأو بلقلا دئاقع

 .نامالا ف لجخاد هئاف .بختسمو بجاو نی هاضریو هن امو لا

 ؛ءابخا کد لعلو «ءايحلا وهو كلذ اهو هاو هالعأ انه ركذو

 .ناميإلا بَعش عیمج مايقلل یوقالا ببّسلا هنأل

 هيلع هیلجتو «هيرك غباوسو ءهِمعُي رتاوتل هللا نِم ايحتسا نَم ناف

 ريبكلا ليلجلا برلا اذه عم ريصقتلا ٌريثك اذه عم دبعلاو- ىنسحلا هئامسأب

 مايقلاو .مئارجلا نم يقوتلا ابا اذه هل بجوآ -اهیلع ینجیو هّسفن ملظی

 .تابحتسملاو تابجاولاب

 .«اهالعأ» لدب «اهلضفأ» :هیف نأ الإ هل ظفللاو (۵۸) (۳۵) ملسمو :(9) يراخبلا :هجرخأ (۱)



 « راربألا بولق ةجهب ) ۳۵۰

 اقداص هسا الا هلا ال» :لوق اهساساو ؛اهلصاو .بعشلا هذه یلعاف

 وهو- میظعلا فصولا اذه قحتسی ال هنأ نقویو ملعی ثيحب هبلق نی

 هلضفب نیملاعلا عيمج يئريو هیبرب يذلا هبر وه هناف ؛هدحو هللا الإ -ةّيهولألا

 لک يف موقی مث «يوقلا وهو ٌرجاع لکلاو «ینغلا وهو ٌريقف لکلاو

 تارمثو غورف ناميإلا بعش عيمج ناف ؛نيدلا هل اصلخ «هّبرل هتیدوبعب هلاوحأ
 .لصألا اذهل

 «قحا دوبعملل صالخ لا ىلإ مجری اهّضعب ناميإلا بعش نأ ىلع لدو

 .قلخلا ىلإ ناسحإلا ۳۲ عج رب اهضعبو

 ناسحالا «يلعفلاو يلوقلا ناسحالا عاونأ میمج ىلع یذالا ةطاماب هنو

 .قلخلا نع ٌراضملا عفد هيف يذلا ناسحالاو نان لوصو هيف يذلا

 ا ا و

 براق نم :مهنمو «ثيدحلا يف رّدقملا غلبلا اذه ىلإ لّصَو نم :مهنمف

 .كلذ

 نع تّدرو ةلصخ لک ٌدتعي نأ ناسنإلا نكمت ىنعملا َمهف اذإ نكلو

 .بعشلا نم -ةنطار وآ رجا تیلعف وآ ةيلوق- عراشلا

 .ةرثكو ةلق 9 ة .لاصخلا هذه نم هبيصن ردقب ناميإلا نم دبعلا بيصنو

 .هدضو الیمکتو افعضو ةوقو

 ءامهرمأ لاشتماو «هلوسر ربخو هللا ربخ قيدصت ىلإ عجرت يهو



 ۳٥۱١ ) راربالا بولق ةجهب )

 .امهیهن بانتجاو

 قتلا ءاهتارمئو اهلصا ین لا ةرجشلاب نامهيإلا هللا ففصو دقو

 اهر نذاب نيج لك اًهّلكأ يتژت املا يف ةقساب اهُعورفو «تبا اهلصا

 .ملعأ هللاو ؛؟"نورکشی ملل سانلل َلاَْمآلا للا بري
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 ام ناب نح لڪ اڪ ينؤن» :ىلاعت هلوقل سابتقا وهو لصألا يف اذك )١(

 .[6 :ميهاربإ] نور کتب سائل لالا بشع



  ( oراربألا بولق ةجهب (

 :نونامثلا ثيدحلا

 ةمايقلا موی هحابعل هفیلخت هناحبس ةتمظحم نه

 :ط هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر متاح نب يدع نع

 :هنم نیا رظنيف «نامجرت هنیبو هنیب سيل هبر هملکیس الإ حا نم مكنم اما
 الف هيدي نيب ٌرظنيو مقام الإ یری الف هنم ٌمأشأ رظنيو ملف ام الإ یری الف
 .«ِةبْيط ةملكبف ذجي مل نمف رمت قيشب ولو رانا اوقتاف ههجو ءاقلت َرانلا الإ یری
 ع

 الو «لوقعلا هب طيحت ال ام يرابلا ةمظع نم مضت «ميظع ثيدح اذه

 .نسلالا هنع ربعت

 الو نامجرت نود نی ةرشابم هللا مهملکیس قلخلا عیج َّنأ هيف ال ربخآ
 اهقباس ءاهليلجو اهتفد ءاهرشو اهريخ :مهلامعأ عيمج نع مهلأسيو .ةطساو

 اهتم ین انو اصلا ةملع اه هلو

 ٍقدحاو ٍةعاس يف مُهقزريو مهقلخي امك ٍهِئايربكو ِهِيَمظعل هنأ كلذو

 نم َكَرابتف قدحاو ٍةعاس يف مهعيمج مهبساحي هنإف ةدحاو ٍةعاس يف مهثعبيو

 .لالجلاو ميظعلا كلو دْجَلاو ةمظعلا هل

 .هل قايسلا لمجمو )١1١١7( ملسمو 1۵4۰ ۰15۳۹) يراخبلا :هجرخأ (۱)



 of ( راربألا بولق ةجهب »

 «ناوعأ الو ناصنآ ٍدبعلا عم سیل اهيف مهبساحي يتلا ةلاحلا هذه ينو

 هب تطاخا دق «ةرم لوا هقلخ امک ادرف هءاج دق «لاومآ الو تالوآ الو

 هل بال "الا اار «هلامشو هم نع سا وآ را ا بلطت «هلامعآ

 هللا ةمحرب الا كلذ ىلإ لیبس ال !؟لیبس اهنم هرودص ىلإ لهف «اهدورو نم

 .اهنم ةّيجنملا لامعألا نم هادی تمّدق امبو

 قرت "تشک سسیلا ءىشلاب ولو رانلا ءاقتا ىلع هّتمأ جت ئنلا ثح اذهلو

 ظ .ةبيط ةملكبف ْدِي مل نمف
 قلخلا ىلإ ناسحالا رانلا نم تایجنل مظعا نِم نأ ثيدحلا اذه ينو

 ائيش ولو وپ 2 نإ هل يعيب ال هم ناو «لاوقالاو لالاب

 گیت

 .نولهجيام مهييلعتب قلخلل ةحيصنلا لمشت ةبيطلا ةملکلاو

 .ةيويندلاو ةينيدلا مهچلاصم ىلإ مِهِداشرإو

 ةشاشبلل نراقلا ,رودصلل حراشلا .بولقلل ریسلا مالکلا لمشتو

 .رشبلاو

 ولو هانیش فورعلا نم نرقحت ال» :46 ىلا يل لاق :لاق «هنع هللا يضر رذ يبآ نع )١(
 .(0(2) ملسم هاور .«قلط هجوب كاخأ ىقلت نأ

 ال روشق اهنأ -ةرجاف یوعدی- هننسو نیذلا رئاعشب ناهتسا نم ىلع درلا هيف :تلق

 :لئاقلا هناحمس انرو 1۳1 فهكلا] اینک راد همان رخت لڪ ٽرڪ بابل

 .ناعتسلا هللاو ۳۲[۰:ححا] برای نی اهنا هللا اش مع نمو



  ( ocراربألا ب ولق ةجهب (

 .هعئارشو هماكحأ رکذو «هيلع َءانثلاو هلل رکذلا لمشتو

 هللا ىلإ برقي مالك لكف  nي لخاد رهف ها دابع

 :رطاف 46 دع رب ملاصلا لاو بلا م لڪ ده ہو :ىلاعت لاق بیطلا ةملكلا

  ۰لذ وقو ٍلَمَع لك يهو :[45 :فیکلا] 4 تاعلاملا تار :ىلاعت لاقو

 هما رو ادوار ةدعربخ# زا عفتلا هب لصحيو «هللا ىلإ برقی

 .ملعأ هللاو «[ 17 :فهکلا]
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 Yoo ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نونامثلاو يداحلا ثيدحلا

 میالتخالاو لاؤسلا ةوثُخ وذ

 :لاق و ينلا نع .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ؛مهِلاؤُس ةرثك مكلبق ناك نم كّلهأ امنإف ؛مكتكرت ام ينوع»

 رماب مكرم اداو «هوبنتجاف ءيش نع مکتیهن اذإف ني

 .«متعطتسا ام هنم اوتأف
 . "هيلع قفتم 57

 :هلوق يف اهنع هللا یّهن يتلا يه ءاهنع ينلا ىه يلا ةلئسألا هذه
 .[۱۰۱ :ةدئاملا] و e دام

 يحولا لوزن تقو اهنع لئاسلا لاسیف ؛اهبجوی لو اهمرحی ملف ءاهنع
 لب aE مترو 992 بیم امئرف ورمل

 لاس لجا ی

 .(۱۳۳۷) ملسمو ۷۲۸۸(۰) يراخبلا :هجرخآ (۱)

 .صاقو يبأ نب دعس نع (۱۳۳) (۲۳۰۸) ملسمو (۷۲۸۹) يراخبلا :هج رخآ (۲)



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۵3

 اضیا یهنیو )"تاطولغالاو تنعتلا لاژس نع علا ي كلذکو

 :ةّمهملا رومألا نع لاوُسلا عديو همه ريغ ةفيفّطلا رومألا نع َلَأْسَي نأ نع

 .اهنع ٌعراتتلا ىّهَت يتلا يه اه امو ةلئسألا هذهف

 ؛عورفو ا ا و امأو

 يهو هاهیلع ثح او «هلوسرو اهب هللا رم امم يهف ؛تالماعم وأ تادابع

 ل رار ڪن لا لمآ اوأساذإ :ىلاعت لاق «قئ ءاقحلا كاردإو ءمولعلا م اس ول

 اوال اسار :لاقو ۳ :لحتلاو ۰۷ :ءايبنألا] ومل متن

 .تایالا نم اهريغ ىلإ ء[٥٤ :فرخ زلا] هود نما نود نما

 كولسب كلذو ("«نيدلا يف ههّقفي اريخ هب هللا دري نمل :9۶ لاقو

 ؟اوملعي مل ذإ اولأس الآ» :لاقو ءالاؤسو امّلعتو ةسارد نيّدلا يف هقفتلا قيرط

 اولا علا اف امناف

 .هب طلاغیو «هيف طلغی مالکلا يهو :ةّطّلْغملاو -مضلاب- ةطولغأ عنج (۱)

 .«لئاسلا رارش» :لیقو «لئاسلا دادش»و .«لئاسلا باعص :ينعي» :هلوقب يعازوألا هرسفو

 :هنع (۲۰۸۳) «هلضفو ملعلا نایب عماج» يف ربلا دبع نبا هاور امیف -هللا همحر- لاقو

 .«طيلاغألا هناسل ىلع یقلآ «ملعلا ةكرب هدبع مرحي نأ لجو زع هللا دارآ اذإ»

 )7١/1(. «هقفتلاو هيقفلا»و (۱۰0۱/۲) ««لضفو ملعلا نایب عماج» :رظنا ۱
 حتفاو ۰۲۹۵ /۲) و (۱۷۲۰/۱) هل «ماصتعالا»و (اهدعب امف ۳۷۹/۵) يبطاشلل «تاقفاولا»و

 هل «مکحاو مولعلا عماج»و .(۳۰/۳) بجر نبال «يراخبلا حیحص حرش يف يرابلا

 .(۱۵۳ ص) يوفكلل «تايلكلا»و ۸۷۸(۰ص) «طیحما سوماقلا»و ۲۷ /۱)

 .رشع يداحلا ثيدحلا ؛(15۵ ص) هجيرخت مّدقت (۲)

 دنسم» يف يعاضقلاو ۷۱۹(۰) «ننسلا» يف ينطقرادلاو )۳۳١(« دواد وبأ :هجرخأ (۳)

 -هل «تايفالخلا» ينو «(۲۲۷-۲۲۸ /۱) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۰۱۱۳) «باهشلا



 oV ۱ ۱ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 قیرط نم (۳۱۳) «ةنْسلا حرش» يف يوغبلاو ۱۲۲۱) هل «راثآلاو ننسلا ةفرعماو ۸۳ ۶)

 .اعوفرم هب رباج نع ءاطع نع «قيرخ نب ريبزلا

 ((۲۰۰۵) «بیرقتلا» يف امك «ثيدحلا نيل» «قيرخ نب ريبزلا هيف .فیعض دانسإ اذهو

 .يعازوألا مامإلا وهو هنم ظفحأو قثوأ وه نم فلاخ هنإ مث

 «يوقلاب سيلو قيرخ نب ريبزلا ريغ «رباج نع ءاطع نع هوري » :ينطقرادلا لاق

 ۱ .سابع نبا نع ءاطع نع هاورف يعازوألا هفلاخو

 لسراو ءاطع نع ینغلب هنع :لیقو ءاطع نع هنع :لیقف يعازوألا ىلع فلتخاو

 .باوصلا وهو ل ینلا نع رع ءاطع نع هرخآ يعازوألا

 نع «نيرشعلا يبآ نبا هاور :الاقف هنع ةعرز ابأو يبآ تلاس :متاح يبأ نبا لاقو

 ها«ثيدحلا دنسأو ؛سابع نبا نع ءاطع نع ملسم نب لیعامس| نع يعازوالا

 يمرادلاو (۵۷۲) هجام نباو (۳۳۷) دواد وبأو (۳۳۰/۱) دمحأ هجرخآ :تلق

 مكاحلاو «۷۲۳ ۰۷۲۰) ینطقرادلاو ۱۹4 /۱۱) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو «6۷۵۲)
 ؛(۲۲۷/۱) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۳۱۷-۰۳۱۸ /۳) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ۱۷۸ /۱)

 عماج) يف ربلا دبع نباو .(۷۰۹) «هقفتلاو هیقفلا» يف بیطخاو .(۸۳) هل «تايفالخلا» يفو

  هولتق ...» E ماطع نه +يمازواا نه قرط تالت (ملعلا نی

 .(!؟لاؤسلا يعلا ءافش نكي ملوأ هللا مهلتق

 يريصوبلا لاق امك !ءاطع نم يعازوألا عامس مدعب لعأ هن أ الإ .حيحص دانسإ اذهو

 .«دئاوزلا» يف

 باحصأ تبثأ نم وهو «دایز نب لقفا هاورو» :(۱۷۸/۱) «كردتسلا» يف مكاحلا لاقو

 .«ءاطع نم يعازوألا عامس ركذي ملو «يعازوألا

 :نيرمأل ءاطع نم هعامس ناحجر رهظي يذلاو «مئاق ريغ لیلعتلا اذهو :تلق

 «بيرقتلا» يف امك «برغي ةقث) وهو «يسيئتلا ركب نب رشب هبحاص هعامس تبثآ :لوألا

 )۸۳١(-= «تايفالخلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو ء(١/۱۷۸) مكاحلا :هجرخأ اميف كلذو «2)



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۸

EYم يي  

 ٠ :یحضلا] مه ۳ با فا ةروس يف لاقو

 .هريغو لام نم ايلا

 ناف ؛یرابلا تافص ةّيفيك نع لاؤسلا :ثيدحلا اذه يف لحدي امو

 سابع نب هللا دبع عمس هنأ «حابر يبأ نب ءاطع انثدح «يعازوألا ينثدح :لاق رشب قيرط نم

 .اعوفرم (هركذف) امهنع هللا يضر

 بیذهت» يف امك- مساق نب ةملسم لوقب هجولا اذه ىلع ضرتعم ضرتعُي دق نكل

 .ها«... اهب درفنا ءايشأ يعازوألا نع ىور» :رکب نب رشب یف نان هنأ -(۲۲۶/۱) «بتیذهتلا

 .. باوجلاو :لوقأ

 لو درفنا اذإ هنأ اذه ىلع دری دقو !ةقث هنوكل ةلوبقم درفنا اذإ هلثم نم ةدايزلا نإ -۱

 ۱ ۱ .الف «فلاخو درفنا هنوک امآ .فلاخم

 :لوقنف

 نب بیبح نب دیمحا دبع هعبات دقف «-ثيدحلا اذه يف- دارفنالا یوعدب مسن ال -۲
 .(۳۷۸۱) «بیرقتلا» يف امك «أطخأ ابر قودصا :هنآ هيف لاقي ام لقأو «يقشم "مدلا نیرشعلا يبآ

 انثدح «يعازوألا انثدح هقيرط نم (۵۲) «ملعلا نایب عماج» يف بلا دبع نبا هجرخأ

 .اعوفرم هب سابع نبا تعمس :لاق «حابر يبأ نب ءاطع

 مقر 704 /۲) «هخیرات» يف هعامسب نيعم نبا مزج وه :-عامسلا ناحجرل- يناغلارمألا
 .«ءاطع نم يعازوألا عمس دقو» :لاق ذإ (يرودلا ةياور - ۱

 يهف «؟اوملعي ۸ ذإ اولأس الآ» :نود ‹حيحص «لاؤسلا يعلا ءافش امنإ» :هلوقف ؛هيلعو

 .-ةحوجرم هتياور نأو «هلاح نایب مدقتو- قيرخ نب ريبزلا ةياور نم

 .ملعأ هّللاو )517/١(( «هجام نبا ننس حيحصال ف ينابلألا انخيش هنسح سابع نبا ثیدحو



 ۳۹ ( را ربالا ب ولق ةجهب )

 ءاوتسالا ةّيفيك نع هلأس نّمِل كلام ُمامإلا لاق امك اهلك تافصلا يف َرْمآلا

 بسجاو هب نامإلاو «لوهجم فتکلاو مولعم ءاوتسالا) :لاقف ؟شرعلا ىلع

 .'«ةعدب هنع لاوسلاو

 (ةيلحلا» يف ميعن وبأو )3١5(. «ةيمهجلا ىلع درلا» يف يمرادلا :هجرخأ )١(

 يف يقهيبلاو .(۲۲۰۲۵) «ثيدحلا باحصأ فلسلا ةديقع» يف ينوباصلاو ۳۲۲-۳۲۵ )

 نم (۹۵4/۲) 'رلعلا» يف يهذلاو .(۱۱۹ص) هل «داقتعالالو (۸۱۷) «تافصلاو ءامسالا)

 ات تا فرا ي ی تیک تا تا : ظفلب ًاضعب اهضعب يوقُي قرط

 .«ةعدب هنع لاوسلاو .بجاو

 یک لورق يجر باب فی سر هاو كلام نع تباث اذه» :يهذلا لاق

 .ها«ةبطاق ةئسلا

 :«لوهجم ريغ ءاوتسالا» :ىنعم يف ةدئاف *

 عومج»و .(۳۰۹ص) «ىربكلا ةيومحلا ىوتفلا» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 «لوقعم ريغ فيكلاو ءلوهجم ريغ ءاوتسالا» :كلامو ةعيبر لوقف» :(4۱/۵) «ىواتفلا

 ملع اوفن امنإف ««فيك الب تءاج امك اهورمأ» :نيقابلا لوقل قفاوم ؛«[بجاو هب نامي إلاو]
 .ةفصلا ةقيقح اوفني ملو «ةيفيكلا

 :اولاق امل -هللاب قيلي ام ىلع- هانعمل مهف ريغ نم درجما ظفللاب اونمآ دق موقلا ناك ولو

 ناف ؛«فیک الب تءاج امك اهورمآ» :اولاق الو «لوقعم ريغ فيكلاو .لوهج ريغ ءاوتسالا»
 .مجعملا فورح ةلزنمب ًالوهجم لب امولعم نوكي ال ذئنيح ءاوتسالا

 ىلإ جاتحي امنإو «ینعم ظفللا نم مهفي مل اذإ «ةيفيكلا ملع يفن ىلإ جاتحي ال هناف ًاضيأو
 .ها«تافصلا تتبثأ اذإ ةيفيكلا ملع يفن

 ملعلا لهأ ىرن كلذلو ؛مولعم وهف» :(١5١ص) «ولعلا رصتخم» يف ينابلالا ةمالعلا لاقو

 لقن يف امك ««مولعم ءاوتسالا» :لاق هنأ هنع نولوقي «كلام مامالا نع ةلمجلا هذه نولقني امنيح

 .ها«هنع یطرقلا

 = )١51/19((( 04 ةيآ :فارعألا ةروس) «نآرقلا ماكحأل عماجلا - يطرقلا ريسفت» :رظنا



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۹۰

 امکف :هل ليق !!هریبدتو هقلخ ةيفيك وأ لا ملع ِةّيفيك نع َلَأَس نّمف

 .تافصلا اههبشت ال هتافصف «تاوذلا اههبشت ال لاعت هللا تاذ ذأ

 مآو ؛هلاعفاوهافص ني هب مف فار ام نوفرعّیو لا نوفرعی اف
 .هللا الإ "" هلیوأت ملعُی الف كلذ ةيفيك

 :نیمیظع نیلصا ثيدحلا اذه يف يك رکذ مث

 يبنلا هنع ىّ ام لكف «(هوبنتجاف هنع مکتیهن اذإف» لي هلوق :امهُدحا
 الاغتما ؛هنع فکلاو فکرت بجو ةنطابلاو ةرهاظلا لاعفالاو لاوق الا نی 3

 .هلوسرو هلل ةعاطو

 تک [بلط]وه 5 [يهنلا نال (متعطتسا ام] ا يف لقي ملو

 هللا یه ام عيمج كرت ىلع ری ٍاَحَأ لكف دَحَأ لكل ٌرودقم وهو ءِسْفنلا

 لالحلا ناف ؛ةقلطملا تامُرحلا َنِم ءيش ىلإ ُدابعلا ٌرطضي مو ان

 مم سم جلا

 مهنافرصت عیجو ؛مهتالماعمو مهتادابع يف قفل عيج ْعَسَي ٌعيماو

 ةلاحلا هذه يف هنإف ؛ ٌرْطْضُملل ريزنخلا مخلو مو ةتيملا ةحابإ امو

 ؛تاروظحلا خيبت تارورّتفلا نف ؛لالحلا سنج ني ًراص دق هيلإ ٍةّثجلمل

 ةنايصو «هدابعل اظفح تامرحملا مرح امن ىلاعت هنأل ؛ةحابم ةرورضلا اهُريصتف

 - ٌمظْعأ ةحلصم كلذ ٌمَواف اذإف ؛مهل ةحلصمو هباسافلاو رورشلا نع مه

 اناسحاو لا نم ةحر كا یلع هله تل -یسفللا ءاقب وهو

 .( ۱۳۷۲-۱۳۷۷ /۲) يهذلل «ولعلا»و 6 /۵) ةيميت نبا مالسالا خیشل «یواتفلا عومجاو

 اهملعی الف ؛هيلع يه ام ىلع ةيفيكو اهنکو ادوجو مالکلا اهيلإ لوژی یتلا ةقيقحلا :يآ (۱)

 وه .تافصلاو ءامسألا قئاقح نم اهل امب ةينغلا ةسّدقملا هسفن نع هب هللا ربخأ ام لیوأتف» هللا الإ

 .(95ص) ةيميت نبال «ةيرمدتلا» .«تافصلا قئاقح نم اه اب ةفصتملا ةسّدقملا هسفن ةقيقح

 .(حتفلا)و (فاقوألا) یتعوبطم يف امك قايسلا اهيضتقي ةدايز (۲)



 ۳۱ ( راربالا بولق ةجهب )

 باب ن ال ءاودلا اف بابلا اذه نی ةيودالا تسیلو

 ءاوُدلا ىف ْنیعتت ال هقعونتم بابساب ىلا يفشي هی ىلاعت هللا ناف .تارورضلا

 «تامرگاب يوادتلا لحي ال هنإف ؛هب ءافشلا "ثلا ىلع بغي ءاودل ناك ناو

 لکا لإ ر طفلا فالخ تامرحا فانصاو هالا رثا نابلاو ملاک

 .تومي اهنم لکأی مل اذإ هنأ رقیتی هنإف «ةتيمل

 «(متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإو» 4 هلوق : ىناثلا لصالا
 و رس رس ت ۵ ری م ۳ ۳۰ 0

 ١١[. :نباغتلا] 4م تعطتسا املا اوقئاف# :ىلاعت هلوق اضيأ هيلع لد نیبک لصا اذهو

 ىلع ْرِدَقي مل اذإف هتعاطتساو ٍدبعلا ٍةرْدقب ةقّلعم اهلك ةعيرشلا رماواف

 نم هيلع ٌرِدقَي ام بَّجَو ؛-ةدابع ضعبلا كلذو- هیضعب ىلع َرِدَق اذإو

 .ىصحُي الو دعي الام ماكحألاو هقفلا لئاسم نِم اذه يف لخدیو

 ىلع یلص مطتسی مل ناف ءادعاق یلص عطتسی مل ْنِإف ءامئاق ضيرملا لصيف 1

 .هفرطب امو ومآرب ًءاميإلا عطتسي مل ناف «هبنج
 كا يجر ال رم هرجع نإف هيلع ارداق ماد ام دبعلا موصيو

 هتدع ىضقو َرطفأ a اف ناك ناو كسا زیپ لک هنع محملا

 رخ مايأ نی

 وأ لابقتسالا نع وأ «ةبجاولا ٍةالصلا ةرتس نع رجع نم :كلذ نمو

 ةالّصلا طورش دم ةّيقب كلذکو ؛هنع ٌرّجع ام هنع طقس «ةتساجنلا يقوت .



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۹

 .ةراهطلا طورشو ءاهناكرأو

 وأ «ةراهطلا عيمج يف رّرضلل وأ ؛مدعلل ءاملاب ةراهطلا هيلع ترذعت نمو

 .ممیتل ةراهط ىلإ لدع «اهیضعب

 ارداق ناك اذإ «هنع جحب نم بينتسي نأ هيلع جا يف ؟"بوضعلاو

 .هلامب كلذ ىلع

 مث «دیلاب هيلع َرِدَق نم ىلع بجي ءركنملا نع يهتلاو فورعلاب ٌرمألاو

 .بلقلاب مث ناسا

 يتلا تادابعلا كرت يف جرح ضیرلاو .جرغألاو «ىمعألا ىلع سيلو

 مدع رع ةقشم مهیلع قشن وشت وأ ءاهنع نوزجعی

 ءدّلَولاف ءهقيقرف هج وزب ادب ؛اهعيمج نع رجعو تبجاو ةقفن هيلع نّمو
 .ةرطفلا كلذكو ؛يبرقألا مث برقألاف «نیدلاولاف

 ىلع َرِدَق اذإ بابحتسا وأ باجي رم دبعلا هب ری ام عيمج اذكهو

 :هنع َرَجَع ام هنع طقّسو «هيلع رقي ام هيلع َّبَجَو ؛هيقاب نع ٌرَجَعو ییضعب
 .ثيدحلا اذه يف ةلخاد اهّلكو

 نَمِل ْتَهْبَتشا اذإ رومألا نل ؛لصألا اذه يف ٌلوخد اهل ةعرقلا ۳

 ؛هجَو لک نم حیجرتلا ر َرْذَعَت ناف .تاحجرلا ىلإ انْعَجَر !؟اهب ّقحأ نمو يه

 نکنی ام ةياغ يه يتلا ةعرقلا ىلإ لیعو «هنع زْجَعلل بجاولا اذه طقس
 .هقفلا بتک يف ةفورعم ةريثك لئاسم يهو

 .امهوحن وأ «ضرم وأ «ربكل جحلا نع زجاعلا فيعضلا :انه دارملاو «عطقلا :بضعلا (۱)



 ۳۳ ) راربألا ب ولق ةجهب (

 لک ناف ؛لصألا اذه تعت /لخدت -اهژابکو اهراغص- اهلك تایال ولاو

 ةيالولا دوصقم اهب ٌلصحب یتم فاصوألاب فیصلا ةيلوت اهيف بج ةيالو
 .لئمألاف لا ةيلوت اهيف بجو +اهلک ترذعت ناف

 هنإف ؛"”ثيدحلا كلذو )ةیالا كلتب لصألا اذه ىلع ُنلدَّتسُي امکو

 یه رجلا انهن لرو هللا ىفن تلا ثيداحألاو تايآلاب اهيلع كب

 وذ قلو ۲۸١[« :ةرقبلا] اولا هلا ناک : :ىلاعت هلوقك ءم

 ااا مالا ڪلا ءا سم كس
 هللا“ دیر اس ۸ :جحلا] رڪ نر نيڏلا يف ڪيڪ عج % av :قالطلا]

 مكب درملو رسا ڪلا دم ۲1 :ةدئاملا] يمسح نم ڪيڪ لج

 .[۲۸ :ءاسنلا] عن آل دن ([۱۸۵ :ةرقبلا] شا

 اذه يف ةلخاد اهعاونأ میمجب اهربغو تادابعلا يف ةّيعرشلا تافيفختلاف

 ةَيِضَتقملا تافصلاو ءامسألا نم ىلاعت هلل ام اذه ىلع لدتسی ام عم ءلصألا
 .نانتمالاو مرکلاو «فطللاو تعیساولا ةحرلاو فتكا ملاک «كلذل

 eT ا ةغباس يه امک لا ةليلح ا ءامسألا هذه زراثآ ناف

 ةياغلا يه اهْنأل ؛مظعا لب :مئارشلا يف كلذك يهف «تاربذتلاو تاقولخلا
 .ةيدبالا ةداعسلل یمظعلا ةليسولا ي یهو قلب ف

 مايقلاو هتّيدوبع َلَعَجو «هتّیدوبعب اوموقيل نيفلكملا قَّلَخ ىلاعت هللاف

 .[١٠:نباغتلا] 4؟م عطا ام هللا اوتئاذ# :یلاعت هلوق ديري (۱)



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) 5 ۳۹

 ةراهطلا عرش ام دعب ىلاعت لاق امك هیمارکو هاضر لیت ىلإ اقيرط هعرشب

 مو او کر طب درب نڪو رح نٽ نمکی لا درا ام -اهعاونأب

 .[1 :ةدئاملا] هک دور کشت هک کش

 يف ْتَرَّهَظ امك .تاحابلاو تاّیعرشلا يف هیمعنو هر راثآ ترّهظف
 ی ءانثلاو ركشلا ٌرفوأو «هالعاو دمحلا ما ىلاعت هّلف ؛تادوجوملا

 .قيفوتلا هللابو «هاهتنمو ميظعتلاو بحلا
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 ۳۹ ( راربألا بولق ةجهب )

 ۰ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب ريرج نع

 .«هّلا ُهمَحْرَي ال سانلا مَحْرَي ال نمد

E 

 هللا ةحري ال سانلا محري ال نم نأ ىلع هقوطنمب ثيدحلا اذه لد
 :رخآلا ثيدحلا يف لي لاق امك هللا هجری سانلا محري نَّم نأ ىلع هموهفمبو

 ."«ءامسلا يف نَم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا .نمحرلا مهری نومحارلا»

 .هل ظفللاو (۲۳۱۹) ملسمو ۰6۷۳۷ ۲) يراخبلا :هجرخأ (۱)

 ٩۳(( /0) «فنصلا» يف ةبيش يبآ نباو )0٩۱( «دنسلا» يف يديمحلا :هجرخآ (۲)

 «ةيمهجلا ىلع درلا» يف يمرادلاو ۱۲۸(۰) «ةلصلاو ربلا» يف يزورلاو ۱۲۰ /۲) دمحأو

 «ریبکلا خیراتلا» يف يراخبلاو ۵۱۲ /۱) «يسيرملل دیعس يسبآ مامالا ضقن» يفو «(59)

 «حیحص نسح ثیدح اذه» :لاقو (۱۹۲6) يذمرتلاو (4۹4۱) دواد وبأو 0۷4 مقر 14 /9)

 يف يقهيبلاو «يهذلا هقفاوو هححصو (۱9۹/4) مكاحلاو )٩۰۱۳( «طسوألا» يف يناربطلاو

 «(۸۹۳) «تافصلاو ءامسألا» يفو «(۱۱۰6۸) «ناميإلا بعش» يفو (8۱/۹) «ىربكلا نئسلا»

 ؛(۷۵۷ ۲2 -۱۹۱ /۳4) «لامکلا بيذهت» يف يزملاو ء(١٠) «ولعلا ةفص تابثإ» يف ةمادق نباو

 .هححصو (۲۳ /۱) هل «خویشلا مجعماو ((1۵7/۱۷) «ءالبنلا مالعا ريس» يف یهذلاو

 تی یک و ری ی ا حجم



 ) راربألا ب ولف ةجهب ) ۳۹۹

 :(۵۱۳ /4) «نازيملا» يف یهذلا لاق «سوباق يبأ ريغ «نيخيشلا لاجر تاقث هلاجر :تلق

 .عبوت اذإ :ينعي «لوبقم» :(۸۳۷۳) «بیرقتلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق اذل ؛«فرعی ال)

 .«اومحرت اومحرا» :ظفلب اعوفرم ورمع نب هللا دبع نع .دیز نب نابح ثيدح نم عبوت دقو

 دیه نب دبعو (۳۸۰) «درفلا بدألا» ف يراخبلاو «(۲۱۹ 156 /۲) دمحأ :هجرخأ

 .(۳۲۰) «بختنملا» يف

 ةعباتم اهنآ رّرقو .(4۸۲) «ةحیحصلا ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلألا ثّدحما هححصو

 .(۵۹7/۲) «ةحيحّصلا ثیداح الا ةلسلس» يف امك ةرصاق

 :دهاوش ثیدحللو

 نب ريرج ثيدح نم (۲۳۱۹) ملسمو هل ظفللاو (۷۳۷۲۱) يراخبلا هجرخآ ام :اهنم

 .«سانلا محری ال نم «هللا محري ال» :اعوفرم هللادبع

 :اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم (۲۳۱۸) ملسمو ۵۹۹۷(۰) يراخبلا هجرخأ ام :اهنمو

 .«محری ال محري ال نم

 «ضرألا يف نم محرا» :اعوفرم هيبأ نع «ةديبع يبأ نع «قاحسإ يبآ ثیدح :اهنمو

 .«ءامسلا يف نم كرت

 «ةيمهجلا ىلع درلا» يف يمرادلاو هب سیقو مالس نع (۳۳۰) يسلايطلا : هچ رخآ

 يف ىناربطلاو .(۵۰7۳) «هدنسم» يف ىلعي وبأو (۵۱۰/۱) «یسیرلا ضقن» يفو (۷6)

 حفلا يفو «هب سيقو ةبعش نع (۳۰۳۱۰۱۳۸6) (طسوألا» يفو ۱۸۳(۰ )١٠١/ «ریبکلا)

 يئاكلاللاو «-یهذلا هقفاوو هححصو- هب ةبعش نع (۲4۸/6) مكاحلاو ۱۰۱/۱(۰) «ریغصلا

 يوعغبلاو .(78۷) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو (1۵0) «داقتعالا لوصآ حرشا يف

 .هب سیقو ةبعش نع (۲۲) «ولعلا ةفص تابثإ» يف ةمادق نبا يئاكلاللا قيرط نمو ()

 ابأ نأ الإ .حیحصلا لاجر ىلعي يبآ لاجر» :(۱۸۷ /۸) «دناوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق

 .ها«لسرم وهف «هيبأ نم عمسي مل ةديبع
 يف امك- هنع ةاورلا نم ذإ ؛هطالتخاو یعیبسلا قاحسإ ىبأ سيلدت رضي ال انهو :تلق

 = :-ةبعش :يأ- لئاقلا هنإ مث «هطالتخا لبق 5 عمس نم وهو ةبعش -قرطلا ضعب



 ۳۹۷ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 نم يتلا لا ةمحر اهب لانت ىتلا بابسألا ربکا نم قّلخلل دبعلا ةمحرف

 مناولاو مطاوقلا ربکآ نی اهدقفو ةرخآلا تاربخو ءايندلا تاريخ اهراثآ

 اهنع ینغتسی ال «هّلا ةمحر ىلإ راقتفالاو ةرورّضلا ةياغ يف ٌدبعلاو «هللا ةمحرل

 .هللا ةحر نِم مقنلا عافدناو معنلا نم هيف وه ام لکو «نیع ةفرط

 لانت يتلا بابسألا عج لمعیلف ءاهنم ديزتسيو اهیقتسی نآ ةارآ یتمف

 .«يعيبسلا قاحسإ يبأو «ةداتقو «شمعألا :ةئالث سیلدت مکتیفک»

 ثيداحأ يف ةديج ةدعاق هذهف» :(09 ص) «نيسلدملا تاقبط» يف رجح نبأ ظفاحلا لاق

 .«ةنعنعم تناك ولو «عامّسلا ىلع تلد ةبعش قيرط نم تءاج اذإ اهنأ «ةثالثلا ءالؤه

 .-ىلاعت هللا ءاش نإ- رابتعالل حلاص وهف «عاطقنالا ةلع هيف ىقبتف

 يف مكاحلاو .(۱۹۲6) «هعماج» يف يذمرتلاك :ةعامج هححص ثيدحلاف ؛ةلمجلابو

 يف ينابلألاو ۲۳ /۱) «خویشلا مجعم) يف يهذلاو «يهذلا هقفاوو (۱۵۹/6) «كردتسلا»

 )٩۲۵(. تب ثیداح الا ةلسلس»

 :(ةدئاف)

 ۹ ییتنساشرملایلع نما :یلاعت هللا لاق» :(ه۲۳۸ت) هیوهار نب قاحس) مامالا لاق *

 .«ةعباسلا ضرألا لفسأ يف ءيش لک ملعيو «یوتسا شرعلا قوف هنأ ملعلا لهأ عامجإ ؛[0 :هط]

 فيك مامالا اذه ىلإ -مكحيو- عمسا» :(۱۱۲۸/۲) «ولعلا» يف -هبقع- یهذلا لاق

 .«ةبیتق هنامز يف هلقن امك ةفيرشلا ةلأسملا هذه ىلع عامجإلا لقن

 ةعامجلاو ةنسلاو مالسإلا يف ةمئألا لوق اذه» :(ه۲ 1۰:ت) ديعس نب ةبيتق لاق #

 :8[4 :هط] © ىوتسسا شما یلع نشر :لاق امك ؛هشرع ىلع ةعباتسلا ءامسلا يف انّير فرعن

 لقن دق هقدصو هتمامإ يف ةبيتق اذهف» :(۱۱۰۳ /۲) «ولعلا» هباتك يف -هبقع- يهذلا لاق

 محدزاو ارهد رّمُعو نابکلاو دیز نب دامحو «ثيللاو كلام يقل دقو «ةلأسملا ىلع عامجإلا

 .هااهباب ىلع ظافحلا



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۸

 6سانت هل :لاعت هلوق يف اهلك عمتجتو هثحر اهب زار 4
 ناسحالاو با دابع ىلإ نونیسحما هللا ةدابع يف نونیسحما مهو [۵7 :فارعألا]

 .مهب دلبعلا ٍةَمْحَر راثآ نی ٌرثأ قلا ىلإ

 :ناعون ٌدبعلا اهب فصتی ىتلا ةمحّرلاو

 يف ّلَعَجو ءاهيلع دابعلا ضعب هللا َلَبَج دق «ةّيزيرغ ةمحر :لوألا عونلا
 عيمج ةمحرلا هذه ىضتقمب اولعفف ؛قلخلا ىلع نانحلاو ةمحرلاو ةفأرلا مهبولق

 ىلع نوباشم نودومحم مُهف .مهتعاطتسا بسم مهیفت نی هيلع نوردقی ام

 مهِتاّينب مه هللا بتک امّبرو هنع اوْرََجَع ام ىلع نوژوذعم «هب اوماق ام

 .مٌهاوق هنع تّرَجَع ام ةقداصلا

 لعجت «ةليسوو قیرط لك هكولسب ُدبعلا اهیستکی ةمحر :يناثلا ٌعونلاو
 مراكم لجأ نِم فصولا اذه نأ ذبعلا ملعيف .فصولا اذه ىلع هبلق

 هيلع هللا بتر ام ملعیو ا رع تاج ءاهلّمكأو قالخألا

 یعسیو ءهّبر لضف يف بغریف ءيباوثلا نامرح نم هتوف يف امو هوش نِم
 نأ ملعيو ءلّمَعلا سنج نم ءازجلا نأ ملعیو كلذ هب لاني يذلا ببّسلاب

 مهَرَمَأَو ا نيب اهطنرو هّلا امّدَقَع دق تینامالا ةئحطاو ةئيدلا ةوخ الا

 ءاضغبلا نم كلذ يناني ام لک اوذبنی ْنأو «نيّباحتم ًاناوخإ اونوکی نا
 ۰ .ربادتلاو ةوكلا وا ةعلاو

 «لیلحبا فصولا اذه اهب كرذُي ىتلا بابسألا ُفّرعتي ٌدبعلا لازی الف

 ايو قلا ىلع نانحلاو «ةمحرلا نم هّبلق َىلتمي ىتح «هب ققحتلا يف ٌدهتجيو

 !”ماكلا لیلا فط رلاو لضافلا قلخلا اذه اذ



 ۳۹۹ ( راربألا بولق ةجهب »

 ناسللاو حراوجلا ىلع اهژائآ ٌُرّهظت .بولقلا يف ىتلا ةمحرلا هذهو

 رارضألا ةلازإو ءسانلا ىلإ عفانلاو ريخلاو ملا لاصیا يف يعسلا يف

 .مهنع هراکلاو

 ريخلا لوصول ا نوک نأ دبعلا بلق يف ةدوجوملا ةمحرلا ةمالعو

 ررضلاو ٌرشلا لوصح ًاهراك ءاصوصخ نينمؤمللو ءامومع لا ةفاكل

 .هتحر نوكت ةهاركلاو ِّبحْلا هذه رذقبف «مهيلع

 هيلع هنزح ناك ناف «بئاصلا نم هريغ وأ توب هّیبح َبيِصُأ نمو
 دلو تومل ىكب املي هنأل ؛ىضُرلاو ٌربصلا يناني الو «ٌدومحم وهف ءمحرل
 :لاقو «یرخا ةربعب كلذ َعبَتأف '؟هللا لوسر اي اذه ام» :دعس هل لاق «هتنب

 هدابع نم هللا محري امنإو ویابع بولق يف هللا اهلعجي ةمحر هذه

 الو «عمدت ْنیعلاو ءُنَّرحي بلقلا» :ميهاربإ هنبا توم دنع لاقو «''”«ًءامحرلا

 ."”(نونوزحل ٌميهاربإ اي كقارفل انإو ءانّبر يضرُي ام الإ ٌلوقن
 مهيلع رورُسلا لاخداو «مهيلع ةقّرلاو راغّصلا لافطألا ةمحر كلذكو

 ٍةّظلِغلاو ءافجلا نيف ؛مهيلع ةقّرلا مدعو مهب ةالابلا مدع امأو «ةمحرلا نم

 نویی هباحصأو ل ونا ىأر نيح بارعألا ةافج ْضعب لاق امك قوئمقلاو

 ادحاو ْتْلْبق ام دّلَولا نِم ةرشع ي نإ :”يبارعألا كلذ لاقف راغصلا مهتالوأ

 نم (971) ملسمو ۰( ۷۸ ۰۷۳۷۷ ۰11۵0000100 ۰۱۲۸) يراخبلا :هجرخآ (۱)

 .هنع هللا یضر ديز نب ةماسأ ثیدح

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم (۲۳۱۵) ملسمو «(۱۳۰۳) يراخبلا :هجرخأ (۲)



 ) راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۷۰

 .«؟ةحْرلا كبلق نم هللا عن نآ ايش كل كلمآ َوأ» :# ینلا لاقف مهنم

 'لكأي داك يذلا «بلکلا تّقَس نيح یغبلا ةارلا ةمحر :ةمحرلا نیو

 2 كلت مالا ق .شطعلا نم یرثلا

 الو ؛اهتقّسو اهتمَعط يه ال «ةّرهلا تیر ىتلا ةأرملا بیذعت :اهدضو
 e (۰)۳ دن ۰ "6 ها ۵ 6 / ۳ 9 ۷

 يف بقوع 2 اه ءاسأ نمو هيف هل رابي هللا نأ تعفانلا 509 يقّسلاو

 اس لر لعنت لج نيو :ىلاعت لافو .ةرخآلا لبق اننذلا

 هداك اماکن اما 2و اعب رب سالا لق اما ڪق ضال يف داسا ستري

 ۳۱ :ةدئاملا] «اعيمج

 رخآلا بلق يف امو رشلاو ةظلغلاو ةوسقلا َنِم لّوألا سلق يف امل كلذو
 E یلع ةردق هل نُم لک عر ددصب وه ذز درو ل اعنا

 .اهلک سوفنلا لتقل ٌلعتسم «ةوسقلا نم لوألا بلق ین ام نأ امک «سانلا

 م باب لک هلولس انل چو راد رف ی غ نا هّلا لات

 هللا ريل و )٥۹٩۹۸(« يراخبلا :هجرخأ )١(

 ۱ .هانیش» :امهیف سیلو ؛اهنع

 .(۲۸۷ ص)و ۰۱۹۳ ص) هجيرخت مدقت (۲)

 نع هل ظفللاو (۲۲۲) ملسمو ۳۸۲ ۰۳۳۱۸ ۰۲۳۱۵) يراخبلا :هجرخآ (۳)

 تلخدف تتام یتح اهتنجس ةره ین ةأرما تبذع» :اعوفرم امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع

 .«ضرألا شاشخ نِم لكأت اهتكرت يه الو هاهتسبح ذإ اهتقّسو اهتمعطأ يه ال «رانلا اهيف



 ۳۷۱ ( راربألا بولق ةجهب )

 ىلإ انل ةلصوم اهّلعجي نأو هللا قلخ عيمج ىلع اهب اونحنو هللا ٍةمحر باوبأ

 .ميرك داوج هنإ ؛هّیمارکو هتمحر

 9 < < نت *



 VY ( راربألا ب ولف ةجهب )

 :نونامثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 اهلخفو وحَّرلا ةلح يلع شحلا

 : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 .«هّمحَر لصيف ؛هرثأ يف هل أسنُيو «هقزر يف هل طسبُي نأ بخآ نَم»

 . هيلع قفتم
 يوم اه أ امك اهنأ نيبو محلا ةليص ىلع ثحلا هيف ثيدحلا اذه

 با لوصحب ؛لجاعلا باوشلل ةبجوم اهناف «قرخآلا يف هباوثو هللا ىضرل
 ملا لوطل سو هههيسوتو قزرلا طشبل بيس ان بعل ملا
 .اهتابئسمو بابسالل ولاا وه لاعت هئاف ج یلع كلو

 ىلع راج اذهو «هب لانُي ا قيرطو اس بولطم لكل هللا َلَمَج دقو

 لا سنج نِ ءازجلا لعج :هدْمَحو هتمکح نم هنأو «ريبكلا لْضألا

 مهبولق ىلع لخذأو عونتلا ناسحإلاو ربلاب همجر لّصَو امكف

 هتاکربو قزرلا باوبأ نم هل م حتفو هقزر لّصَوَو «هرمع هللا لّصَو ؛رورسلا

 .لیلحبا ببسلا اذه نودب هل ناد ال ام

 ها نوا لات ها قلا طوعا وللا تطو افلا نا اکو

 .(۲۱) (۲۵۵۷) ملسمو ۰۵۹۸۲ ۰۲۰۲۱۷) يراخبلا :هجرخآ (۱)



 PY ( راربألا بولق ةجهب »

 هللا اهَلَعَج محرلا ةليص كلذكف ءرمُعلا لوط بابسآ نم .يبولقلاو نادبألل

 :نامسق ةيوينلا تابوبحلا اهب لصحت يتلا بابسألا ناف ءاّينابر ًاببس
 .لوقعلا كرادمو «ساوحلا ءلاردإ يف لخدت .ةسوسحم ٌرومأ

 يج نّمو هریدق ءيش لك ىلع وه نم اهَردق يه ةينابر ٌرومأو

 ا 1 0 .هيئيشل ةداقنم ۹ ريدر بابسألا

 00 5 :قالطلا] ب هی ا نر

 ؛هدیزت لب "«لام نی e 7 :لوقي لك يبلا ناك اذإو

 !؟هماحّرأو هبراقأ ىلع ةّيدهلاو ةقدّصلاب فيكف

 نم ِهِلَمَع ىلع ُبترتي ام «لماعلا َدّصَق نأ ىلع لیلد ثيدحلا اذه ینو

 .ةرخآلا رادلاو هللا َهْجَو دْصقلا ناك اذإ هرضی ال ايندلا باوث

 كلذب دَعَوَو «َلجآلاو لجاعلا باوثلا بتر ِهِيَمْحرو هتمكحب هللا نإ

 یلع ياف ثعبیو «نیلیاعلا طشنی كلذ راعشتساو ليلا 09 ؛نیلیاعلا

 هقابع هب هللا فرحي امم اهنابوقع رکوو «مئارجلا ىلع ديعولا نأ امك يخل

 .مئارجلاو بونألا كرت ىلع مُهئعِبَيو

 يف امب ًائيعتسم هل اصلع کرو لغ يف نوکی قداصلا ُنمؤملاف
 .قفوملا هللاو ءىلعألا دّصقملا اذه ىلع ةعّونتملا تابغرملا َنِم لامعألا

 3 لب عدد

 .نوئالثلاو عباّرلا ثيدحلا ؛(۱۸۸ص) هجيرخت مّدقت (۱)



  ( VEراربألا ب ولق ةجهب (

 :نونامثلاو باَرلا ثيدحلا

 همعابتاو لسرلا ةبحم ةوق يلع حلا

 ات هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع

 .«بخحأ نم عم ءرملا»

 . هيلع قفتم
 مهبیارم بسم مهعابتأو ءلسْرلا ةّجحم ةّوق ىلع ثحلا هيف ثيدحلا اذه

 هبي نم بسحنا لاصتا ةوق ىلع لیلد ةبحلا ناف ؛مهدض ةّبحم نی ٌُريذحتلاو
 ةثعاب اضيأ يهو كلذ ٍدوجو ىلع لیلد يهف «هب ِهئادتقاو هقالخأل هتبسانمو

 .كلذ یلع

 هللا ىلإ هبرقی اس مظعا نی بست اف ها ی
 «لذَب امم -ةفعاضم فاعضاب- مظعا برقتلا يطعُي روکش ىلاعت هللا ناف

 عطب نّمو# :ىلاعت لاق مع رصق ناو بحا نب هقجلی نا لاعت هرکش نیو
 نسخو یحلاصلاو ء (رهشلاو نسل لی ممه لک یر ست اف لورم للا

 او ءيشب اخر ا *سنأ لاق اذملو 4 :ءاسنلا] اغير كلو

 )551١1(. ملسمو (1۱۷۰) يراخبلا :هجرخأ (۱)

 حم ءرملا» :مالسلا هيلع هلوق رتاوت لق» :(۱۳۵ /۱۲) «ءالبنلا مالعأ ريس يف يهذلا لاق

 .((بحأ نم



 ۳۷۵ ( راربألا بولق ةجهب )

 وجرأف نمعو «رکب ابأو هِي هللا لوسر بحأ انأف :لاق «بحآ نم عم ءرملا»
 )۱( 4 ل
 مهعم نوكأ ن

 اتو جاور یاس ص نو واخد ن دع تای :لاعت لاقو

 دی انت نام عت اوما یو :هناحبس لاقو ۰۲۲۳ :دعرلا]

 اذإ ناف دهام اذ هو ۱ :روطلا] # ءئَش ني ع نم مه / مو متر

 اداو «مهلثم نوکی ْن | یلع ًاصیرح يمنا فسد روحت لا دبعلا بحا

 .مهامعأب لوَعو «مهيلإ مضنا ٌرشلا له بحآ

 لثم»و «للاخم نم م مكذحأ هظنیلف هلیلخ نيد ىلع ءرلا» :5 لاقو

 !مطامعآ لثمب لمعا م ناو مهايإ يبج» :ةدايزب )۳۹۸۸( يراخبلا :هجرخآ )١(

 .«مهلامعأب لمعأ مل نإو» :ةدايزب )١77( (۲۱۳۹) ملسمو

 ۳۰۱۳ /۲) دمحأو .(۳۰۱) «هدنسملا يف هيوهار نباو .(۲۵۷۳) يسلايطلا :هجرخأ (۲)

 - (۲۳۷۸) يذمرتلاو 4۸۳۳) دواد وبأو )١57١(.« «بختنلا» يف دیه نب دبعو 4

 فلألا ءزج» يف يعيطقلاو ۱۰۷/۳) «لماكلا» يف يدع نباو «- «لجرلا» :ظفلب مهتثالث

 نب ىسوم) هدنس يفو- )17١/5( مكاحلاو ((707 ؛64) «ةنابإلا» يف ةطب نباو ۲۹۳(۰) «رانيد

 قيرط نم مهلك مهريغو (۱۸۸ ۱۸۷) يعاضقلاو «-(نادرو نب ىسوم) نم الدب (نوراه
 .هب اعوفرم ةريره يبأ نع «نادرو نب ىسوم ینثدح :لاق .دمحم نب ريهز

 .«بيرغ نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 ةياور يف فكضُي وهف «يميمتلا دمحم نب ريهز نم يشخ ناف «لاق امك وهو :تلق
 وه دواد وبأو يدقعلا يسيقلا ورمع نب كلملا دبع وه رماع وبأ :هنع هاور انهو «هنع نييماشلا

 ديه می لا هو ولا عاما مي. ررر اا يالا درا ري نامش
 .نويرصب مهلکو «يربنعلا

 اه نقد در تب ی یاس و نر نوک ی تی :یراخبلا لاق

 ت .؟حیحص



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۷۹

 جت نأ املو «كعيبي نآ امإو كينح نآ اما :كسلا لماحک < سم سیلحا

 اماو «كبايث قرحپ نأ اما :ريكلا خفانک ء هولا یا او ها همکار قم

0۳۳ 
 ا ةحئار هنم دجت نأ

 ءدَقو هللا بح | نم فيكف «مهنیب اميف قلا بح يف اذه ناك اذإو
 لماکلا برا هل َلّصَح دقو ها عم هناف ؟ءيش لک ىلع هتیشخو هني

 مه مع ی

 منزل اونو ف «هعم هللا ناكو ,نیمحا برق وهو «هنم

 ۱۳۸ :لحنلا] نوسم ِ

 قارعلا لهأ هنع ثّدح اذإ هناف .هيلع اووطخآ ماشلا لهأ لعلو» :يدع نبا لاقو

 -۱۳۹/۱) «بیذهتلا بیذهت» :رظنا .«هب سأب ال هنأ وجرأو «ةميقتسلا هبش هنع مهتیاورف

°( 

 يف ةطب نبا دنع «ةعیف نبا :هعبات دق هنإ مث -یرت امك- اهنم ةياورلا هذهو :لوقأ
 .(۳۵۵) «ةنابإلا»

 «عدبلا يف ءاج ام» يف حاضو نبا :هجرخآ «ةريره يبأ نع رخآ قيرط ثيدحللو

 دمحم نب ميهاربإ قيرط نم -«میلس نب ناوفص» هدنس نم طقس- (۱۷۱/6) مكاحلاو «(۱۳۰)

 .اعوفرم هب هنع «راسی نب ديعس نع «[ميلس نب ناوفص نع] «يراصنألا

 هثيداحأ» )5017/١(: «لماكلا» يف يدع نبا لاق «تباث نب دمحم نب ميهاربإ هيف :تلق

 .هب داهشتسالل حلصيف ««ريكانم وذ» :(۱۸۷) «لادتعالا نازيم» يف يهذلا لاقو ««ةلمتحم ةحلاص

 «ةنابالا» نط نبا دنع امک ؛شمعلا نیسخلا نب دیعس نب اغ :میهاربا عباتو

 .هتجرت ىلع فقآ لو .(۳۷)

 (۳۷۱) «نيحلاصلا ضایرا يف يوونلا هحّحص دقو «هريغل حیحص ثيدحلاف ؛ةلمجل ابو

 ةمالعلا هنسح هتاذلو )٩۲۷( «ةحيحّصلا ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلألا ةمالعلا هريغل هنسحو

 ..(۳۳۱/۲) «نیحیحصلا يف سيل ام دنسلا حیحصلا» يف يعداولا يداه نب لبقم

 .نوتّسلاو نماثلا ثيدحلا ؛(۳ ۱۳ ص) هجيرخت مّدقت (۱)



 VY ) راربألا ب ولق ةجهب )

 ةنورقم ةبح نهرلا میرکلا ميحّرلا ٌةّبحم ناسحالا عاونأ یلعاو

 برقي يذلا لمعلا بحو هن نم بحو «هبح انقزري ْنأ هللا لأسنف

 .قيفوتلا هللابو «میرک ٌداوج هنإ ؛هّبح ىلإ
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 ( راربألا ب ولق ةحهب ) ۳۷۸

 :نونامثلاو سماخا ثيدحلا

 اذإ ناك يب هللا نسوا يرد ی ی يببلا ةيعربم

 ی ی تا ی را

 نولس ر میلان يبن اس او ر خس يذلا احس

 ١[. 1-4 :فرخزلا]

 .ىضرت ام لمعلا نمو «یوقتلاو بلا اذه انرفس يف كلأسن انإ مهللا

 .هَدْعُب انع وطاو ءاذه انس انيلع نوه مهللا

 .لهألا يف ةفيلخلاو .رفّسلا يف بحاصلا تنأ مهللا

 يف بّلقنملا ءوسو ءرظنملا ةباكو رّفّتسلا ءاثعو نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 ۱ ۰ .«دلولاو لهألاو لاملا

 .«نودماح انّيرل نودباع «نوبئات نوبیآ» :نهيف دازو ّنُهْلاَق عجر اذإو

۱ ۳ ۳ 

 .رفسلاب قّلعتت ةميظع دئاوف هيف ثيدحلا اذه

 .«دلولاو» :هيف سیلو (4۲۵) (۱۳۲) ملسم هجرخأ )١(



 ۳۷۹ ( راربألا بولق ةجهب )

 مهأ يه ىتلا- نيّدلا حلاصم ٍبّلط ىلع ةيعدألا هذه تلمتشا دقو

 ىلعو ناضلاو هراكملا عْفَدو «باحلا لوصح ىلعو ءاينُدلا حلاصمو -رومألا

 امو هللا ةعاط ىلع رفا لامتشاو ءهمركو هئالآل ركذتلاو هللا مَعِن رکش

yT۱  
 ره االت رك :رفس لإ ًاجراخ هتلحار یلع یوتسا 1ذ] ناک» :هلوقف

 .كلذب مخي ناك امك .هیلع ءانثلاو ملا ریبکتب هرفّسل حاتتفا

 ىلإ اناو «نینرقم هل انك امو ءاذه انل رخس يذلا ناحبس) : هلوقو

 لاقثألا ليحت ىتلا «تابوكرملل هريخستب هللا ىلع ءانثلا :هيف نوبلقنمل انّير

 هللا ةّمعنب فارتعاو ةعساشلا راطقألا و ء«َةَيَيانلا دالبلا ىلإ سوفتلا و

 ۱ .تایوکرلاب .
 ٍةّيربلاو ةّيرحبلا نفُسلا َنِمو «لبإلا نم تابوکرلا هيف ٌلخدي اذمو

ENا ا  

 تشک E هدهف ؛[4۱ :دوه] «؟اهاسم ورا مس فوم

 دابعلا ىلع بم هریخستو هللا مَع م هلك ؛لمكتو متت هب امو اهبابسأو

 .اهترشابم تقو اصوصخو ءاهيف هتمعنب هلل فارتعالا

 انوا :هلوق يف َتَلَلْذو َتَلّصَح ال يرابلا الول يتلا ةلاحلا رک :هيفو

 ءيش فعضا انكل نتوقو انلوح ىلإ لار ول «نيقيطم :يأ «نينرقم هل انك

 ةعنص ناسنالا ل «تاناویحا رخس لاعت هثکلو دارو ةردقو ةاملغ

 او :هلوق يف ةيقاولا عورذلا ةعانص ريسيت يف هللا ناما امك «تابوكرملا
 1 ۲ روت

 .[۸۰ :ءايبنألا] ؟نورکاش مت له کس د ڪمل کا سول ةعنص



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۳۸۰

 رتاسلا سا بل ةعانص مه مع ذا هللا اووكشيالا قلا يلف

 ةعنص مهملعو ترا تالآو بح لا سابلو « "لالا سابلو ؛تاروعلل

 ته ىلإ خاف ام لک ةعنصو ةيئاوهلاو لاو ةيرحبلا كلفلا

 يف قلخلا رثكأ نكلو هةعونتم سانلل عفانمو دیدش ساب هيف َديدحلا لاو

 ىلع مَمْنلا هذهب رُبجتو «هللا ىلع رابکتساو وتع يف لب ؛ هللا رکش نع ٍةلفغ

 .دابعلا

 ؛يونعملا ةرخآلا رفَسل يسحلا ينذلا رقسب ٌركذتلا ثيدحلا اذه ينو
 نیز يرجي ؛مهذیعی وهف قلخل ا أدب امكف «نوبلقنل انبر ىلإ انإو» :هلوقل
 .[۳۱ :مجنلا] «ىننسحلا ونسخ يذلا يرجو اومع أمن اوس

 ام لمعلا ¿ نیو «ىوقتلاو بلا اذه انرفس يف كلأسن انا مهللا» :هلوقو

 ىلع ايوتحم «ليلجلا فصولا ضف تل نوکی نأ هللا لاس .«یضرت

 يتلا ىوقتلا ىلعو قلا قوقحب ةقلعتلاو هللا حب ةقلعتملا اهلك لا لامعا
 لاوقألاو ؛لامعألا ني هلا ةُهّرْكي ام عيمج كرتب هللا طخ ءاقتا يه

 ا هاضر اب معلا هلا امک قنطابلاو قرماظلا

 اذه ىلع رفْسلا ناك يتمو «تابرقلاو تاعاطلا َعيمَّج لمشی اذهو
 .كرابملا رفَسلا وهو حبارلا ٌرفُسلا وهف ؛فصرلا

 .ةليلجلا يناعملا هذ ةيوتح اهلك يب هرافسأ تناك دقو

 انيلع نوه مهللا» :لاقف نفس قاسم نيوهتو تناعالا هللا لا

 هشيوهت لاسف ۳ باذعلا نی ةعطق رفسلا غ وطاو ءاذه انرفس

 راتخم» .[13:فارعألا] ربل ىرقلاسا واشر :یلاعت هلوق هنمو هرخافلا سابللا :يأ (۱)
 .)۲ ٦٦ص ) «حاحصلا

 -هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم (۱۹۲۷) ملسمو )۱۸۰٤(« يراخبلا :يف درو امك ()



 ۳۸۱ ) راربألا بولق ةجهب 0

 عطقي ىنح اا 2 ةك لابو «قاشملاو مومهلا ي بفيفختب كلذو «هلیعب يطو "

 رسا يف ةحيرملا بابسألا نم هل ضْيقيو يثرتكم ريغ وهو «ةديعبلا تافاسلا ۱

 قیرطلا نم أو هریسلا رب رس قفا ماه بلل أ ةر ارومأ

 .تایسالا : نم كلذ ريغو و ات

 مکو ییها ىلع هرسیو «هنوه هللا نکل «ةريثك امایآ اما رس نی ْمكف

 هفطلو هللا سيت الإ مش امف «بسعص لك نی بعصأ راص ريصق قس نِ

 .ةتنوعمو

 ءاثعو نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :رفّسلا نيوهت قيقحت يف لاق اذهلو

 «مئادلا مهلاو مراللا نزحلا :ي أ «رظنلا ةباكو» «هّیبوعصو ه هتقشم :یآ «رفسلا

 انیلع ظ_فح نا َكّلأسن : بر اي :يأ (دلّولاو لهألاو لاملا يف «بلقنملا ءوسولا

 مهیا بلقتن ناو ءلامو لو لها نی انرفسب هانقرافو ءانءارو هانفلخ ام لک

 ونا هست كلذبف ؛يهيلعو انيلع ةرتاوتما مَمْنلاَو ةمالْلاب نيرورسم

 .رورسلا لمكيو ظ

 نوبئات نوبيآ» :ٌديزيو هرفّس نِم ِهِدْوَعَو یعوجر يف اذه ٌلوقي كلذكو

 انعوجرو انبايإ يف انلَعجت ْنأ مهللا كلأسن :يأ «نودماح انّبرل «نودباع
 امك «كتعاطب انرفَس میخ ْنأو ءكِدْمَحو كتدابعو كل ةبوتلل نيمزالم

 .اهل قيفوتلاب هتأدتبا

 لاو ق دص چرخ ينخر خو قد ص خم ياخذ لکو :ىلاعت لاق اذهلو
a 6 

 00 :ءارسالا] اصن اناطاس كل نم يل

 .«هّمونو هبارشو هّماعط مكُدحأ عنمي .باذعلا نم ةعطق رفّسلا» :اعوفرم



  ( AYراربألا ب ولق ةجهب (

 هجراخّمو هلخادمو دبعلا رافسآ نوكي نآ :هجرخمو قدعلا لخذكو

 لكوتلاب ةنورقم هللا هی امب لاغتشالاو لاو قدّصلا ىلع يوتحت اهلك
 ۱ .هینوعم ةبوحصمو لا ىلع

 انیرل) :هلوق يف كلر انهن قفا امک هارخآ هتمعنب فارتعالا :هيفو

 .«نودماح

 عورشلاو ةدابعلا لعل قیفوتلا ىلع هللا دمحي نآ دبعلا ىلع نأ امكف
 داف ؛اهنم غارفلاو ءاهمامتو اهليمكت ىلع هللا دمی نأ هيلعف ءةجاحلا يف
 .ميظعلا لْضَفلا وذ هللاو ؛هبابسأ بابسألاو مریخ ٌريخلاو ل محلا
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 TAY ( راربألا ب ولق ةجهب )
 حس > >زذز]|13010 3 53 43131212121212

 :نونامثلاو دالا ثیدحما

 مککسانع اوادخ

 ا م اوذخ»

 0 یئاسنلاو و ثمحأ :هأور

 هم سر تار ایرج كس ناب کی

 نأ امکف "يلع ينومتيأر راها يس وم

 رس سو تب هدو

 :-هنع یضرو هحور هللا سّدق- لاقف اولا ٍدِعاوقلا» يف هّركذ

 (۱۲۹۷) ملسمو ۱6۳۷۸ ۳۱۲-۰۳۱۷ ۳۳۷ ۰۳۳۲ ۳۰۱ /۳) د ها :هجرخا (۱)
 اوذخ» :ظفلب (۳۰3۲) يتاسنللاو ««مککسانم اوذخاتل» :ظفلب (۱۹۷۰) دواد وبأو (۳۱۰)

 . (اهکسن يتمآ ذخأتل» :ظفلب (۳۰۲۳) هجام نباو مککسانم

 دنع اهتيأر ىننأ الإ «ءاهقفلا اهوادتي امك «ينع» :ظفلب مهنم دحأ دنع سيل :(هيبنت) ۱

 .ملعا هّللاو اقْلعم (۷۲۱ مقر) «ملعلا نايب عماج» يف بلا دبع نبا

 .نورشعلاو سماخلا ثيدحلا ؛(55١ص) هجيرخت مّدقت (۲)

 -.(حقفلا راد /۱۱۲۱-۱۱۸ص)و ؛(یزوحا نبا راد /۱۱-۱۶ص) «ةینارونلا دعاوقلا» (۳)



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۱ ۳۸

 هوجو نم ثیدحما ءاملع نی اغا دنع رتاوتلا لقنلاب ت دقو»

 وه مرخآ عادولا ةّجح حح ال ل هلأ :امهريغو «نیحیحلصلا» يف ةريثك

 ءاش نمو «لعفیلف ةرمعب هی نأ ءاش نّم» :لاقف «ةفيلحلا يذ نم نوملسلاو
 الف )«لعفیلف ءِجحو ٍةرمعب لهي نآ ءاش نمو «لعفیلف ةَجحب لهي نأ

 هعم اوُجح نیل نيملسملا حي رم ةورملاو اصلا نيبو تيبلاب اوفاطو اومیق
 لج ال هاف يذلا قاس نم الإ «ةرمع اهولعجيو ؛مهيارحإ ني ال نا
 ام اورظنا» : :لاقو بیضقف كلذ يف مهتضعب هتجارف هلم يدها غلبي ىتح

 همارحإ نی َّلِحُي ملف «يذهلا قاس دق لی وه ناكو «'' !(هولعفاف هب مكَتْرَمَأ

 ام يرمآ نم د تلبقتسا لا :لاق «لالحإلل مهيضعب ةهارك یار الو

 يدها يعم نأ الولو «ةرمع اهتلعجلو «يذهلا تفس امل ثربذتسا

 .اهضعب نم وأ ءاهنم ةدايز وهف نيتفوقعم نيب ناك امو ؛(۰-۱۱۳ /۲۲) یواتفلا عومجاو

 (۱۳۱۱) ملسمو «٠...بحأ نم» :ظفلب (۱۷۸۱۰۰۱۷۸۳) يراخبلا :هجرخآ (۱)

 .فلؤملا هرکذ ام وحنب اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح نم ۷...مکنم دارآ نما :ظفلب ) 

 يبآ قیرط نم (۱۱۷۲) یلعی وبأو (۲۹۸۲) هجام نباو (۲۸۲۰/4) دما :هجرخآ (۲)

 ۱ .هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع يعيبسلا قاحسإ يبآ نع شایع نب ركب

 يف امك هرخآب طلتخاو «هنعنع دقو سلدم وهف «يعيبسلا قاحسإ يبأل ؛فیعض هدنسو

 5 ,(۵۱۰۰) «بیرقتلا
 :-(4۹6 /4) «بیذهتلا بیذهت» يفامك- شايع نبا نع ربلا دبع نب رمع وبآ لاقو

 كيرش لشم قاحسإ يبآ يف مهدنع وهو «هيلع نونثي يدهم نباو كرابلا نباو «يروثلا ناك»
 .ها«ءيش هظفح يفو «هثيدح يف مهي هنأ الإ صوحألا يبأو

 .(4۷۵۳) «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلألا و



 AO « راربألا بولق ةجهب )

 یتح لحا الف ؛ییده تلق يسأر تذبل ينإ :اضيأ لاقو 200

 لوسر :مهنم يا اوقاس نيذلا ٌرفنلا الإ مهُعيمج نوملسلا لحف ؛«رحنا

 «ینی» ىلإ نوبهاذ مهو لاب ةرلخلا ةا شتا موي ناک اًملف

 برغلاو را رها اهیف مهب یلصو .(ىنمي) ةليللا كلت مهب تابف

 ايو اتا قيرط ىلع (ةَرِمَنا ىلإ مهب راس مث ؛ نجفلاو لاو

 نم الو مرحلا نم تسيل ءاهيبرغو اهینای نم را نع ةَجراخ

 دعب نودشارلا هّژافلخ لزنی ناك كانهو اةرینب) ةئقلا هل تیرصنف .ةفرع)

 .كلذ وحنو .لكألاو ءةَجاحلا ءاضقو .قاوسألا اهبو

 ىلإ نوملسلا [و] راسو «هعم بکر نّمو وه بکر سمشلا تلاز اّملف

 نم الو مرحلا نم وه سیلو هجسلا يِنُب دق ثيح ةنّرُع نطبب یلصل
 نيبو هنيب كانه مارحلاو لالحا :نيّرعشملا نيب خزرب وه امنإو ««ةفرع»

 ثيدح نم (۱۲۱۲۱) ملسمو ۷ ۰۷۲۳۰ ۰۱۷۸۵ ۰۱1۵۱) يراخبلا :هجرخآ (۱)

 .هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم (۱۳۰) (۱۲۱۱) ملسمو (۷۲۲۹) يراخبلاو

 (۱۲۲۹) ملسمو ۵۹۱۲(۰ ۰۳۹۸ ۰۱۷۲۵ ۰۱۱۹۷ .1655) يراخبلا :هجرخآ (۲)

 .اهنع هللا يضر - ينلا جوز- هصفح ثيدح نم

 م ذإ ةفرع مويل مهلبإ هيف نوورتو هل نورتي اوناك جاجحلا نأل ؛كلذب يمس ()

 .ءام اهيف نكي
 يف يه امنيب «یواتفلا عومجم»و ء(حتفلا /١0١ص) «ةینارونلا دعاوقلا» يف امك (6)

 !!«ةفرع» :«ةجهبلا» تاعوبطم عيمج يف لاحلا اذكو .(يزوحا نبا راد /۱6۲) «ةينارونلا دعاوقلا»
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 «ةعمجلا موي ناكو :هیلحار ىلع جحا ةبطخ مهيف َبّطَحف ليم وحن فقول

 نوملسلاو راس مث «نیتعومج نیتروصقم رصعلاو ٌرهظلا مهب ىلصف َلَرن مث
 ساو ةه لا لبجب» فورعلا احلا دنع ةفرعب تت لا لإ غم

 وه لری ملف «(ةفَرَع» ةماعلا هیّمست يذلا وهو -لاله نْرَو ىلع - "”«لالإل
 ات نأ لإ ءاعدلاو ر لا ف نوملسلاو

 لبق قفشلا ا الر تلا نامت (ةفلدزم) ىلإ مهب مفّدف

 یلصف .رجفلا ملط یتح اهب تابو ««ةفِلّدزمب» اولن "”[ثيح] «لاحرلا طح

 دنع و مث وب لک ىلع ةداز اهب اسم هاهتقو لو يف رِجفا نيملسملاب

 نا لري ملف ۰ )0 .( مارحلا رشا مس د يذلا لبج وهو (حَرق»

 .اذج ٌرفسآ نإ نیملسلاب

 مجر مث «ةبقعلا ةرج يمرب اهحتفتساف ۰!ینیا ملق یتح مهب عفذ مث

 ةمحرلا لبج» :(۸۷/۲-۸۸) (ةداعسلا راد حاتفم» يف میقلا نبا ةمالعلا لاق ()

 ةجاحو ءاهنع ٌوفعم ةلزو «ةلاقُم ةرثعو «روفغم بنذ نم مك هللف .تافرع نادیم هيلع بوصنملا

 !ةوحم ةواقشو «ةبستكم ةداعسو «ةددجتم ةمعنو ةعوفدم ةيلبو ةجورفم ةبركو «ةيضقم

 لك نم اوؤاج نيذلا :مركألا دفولاو «مظعألا عمجلا كلذب صوصخملا ٌلبجلا وهو فيك

 .مهسوؤر نع نيرساح ربغ اثعش «هترعل نيعشاخ «هتمظعل نينيكتسم «مهئبرل افوقو قیمع جف
 .ةكئالملا مهب يهابي مث مهنم ونديف ؛مهتاجاح هنولأسيو «مهتارثع هنوليقتسي

 .ها«ماظعلا بونذلا نع زواجتلاو ةمحّرلا نم هيلع لزني امو لبحما كاذ هلة

 .(اهدعب امف ۱۹ص) ديز وبأ ركبل «ةيعرش ةيخيرات تاقيقحت تافرعب لالإ لبج» رظنا (۲)

 .«اولزن نيح» :«ةجهبلا» تاعوبطم يف (۳)

 يه اهلك ةفلدزم تناك نإو» :ةمتت «یواتفلا عومجم»و ««ةينارونلا دعاوقلا» يف (4)

 «... لزي ملف «نآرقلا يف روكذملا مارحلا رعشملا



 TAV ( راربألا بولق ةحهب »

 يذلا يذحلا نم ةنّدب نيتسو ثالث ۳ مث .e قلحف) ىنمي هلزنم ىلإ

 فاطف «ةكم ىلإ ضافأ مث «ةنّدب ةئم ناكو «يقابلا ٌرّحنف اًيلع مو «هقاس

 رجفلا يطلب ةفلدزم نم "''هلهأ ةفعض ّلّجع دق ناكو ةضافالا فاوط

 مهب يلصي تاللا ینی مانبآ نیملسلاب ماقا من : لی ةرمحا اوُمرف

 دعب ثالثلا تارمجلا موي لك يمري «ٍةعومجم ريغ ةروصقم سمخلا تاولّصلا

 ىلإ اينذلا يهو «یرغصلا يهو- ىلوألا ةرمجلاب " حتفتسب ب سمشلا لاو

 را نيب فقيو فعلا ةرمجب ميتخيو «-(ةكم) نم ىوصقلاو .ا ینی)

 رکذی «ةرقبلا ةروسم رذقب ًالیوط ًافوقو ةثلاثلاو اكا نیبو تالو لول

 قبس هلعلو (فراعلا) ةعوبطمو ««یواتفلا عومج»و ««ةينارونلا دعاوقلا» يف اذک )١(

 ینم ىتأ كي هللا لوسر نأ .كلام نب سنآ ثيدح نم خي هنع تبث هناف !خسان فیحصت وأ «ملق

 مث نيالا هبناج ىلإ راشأو ذخ :قالحلل لاق مث ءرحنو «ىنمب هلزنم ىتأ مث ءاهامرف ةرمجلا ىتأف

 .[(۳۲۳) (۱۳۰۵) ملسم هاور] .سانلا هيطعي لعج مث رسيألا

 .«قلحلا لبق حبذلا باب» )٠٠١((: باب -جحلا باتک) «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا لاق

 :(85-85 ص) 4 ینلا ةجح» يف ينابلألا مامالا لاقو

 زيكا وع او .يمرلا دعب رحنلا نأو ءرحنلا دعب قلحلا ةنسلا»

 «...اذکه اهبيترت ةنسلاو ةضافالا فاوط مث «قلحلا مث ڈ «حبذلا مث «ةبقعلا ةرمج يمر

 راد /۱۲ص) «ةينارونلا دعاوقلا» يف امک- هتخسن ىلع ًاقّلعم نيميثع نبا ةمالعلا لاق

 .ها«لضفألا وهو «قلحلا لبق رحن هنأ روهشلاو «ةخسنلا يف اذکه » :-(يزوجلا نبا

 .«هتیب لهأ ةفعض» :«ىواتفلا عومجماو «(ةينارونلا دعاوقلا» يف (۲)

 .«ةئالثلا هلعل» :(57١ص) «ةينارونلا دعاوقلا» يف نيميثعلا خيشلا لاق (۳)

 .«حتتفیا :«یواتفلا عومجم»و .«ةینارونلا دعاوقلا» يف )٤(



  ( ۱ TAAراربألا بولق ةحهب (

 .(ىنم»و .«ةفلدزم»و «(ةفرع) 237[ ةئدلع] فقاوملا ناف .وعديو هللا

 ةليل [هيف] نوملسلاو وه تابف ««ةنانك ىنب ""فسیخ» دنع بصح اب
 .ءاعبرالا

 مسیح" نس ٌروتعتل ؟نهرثا ابع اهیخآ عم ةشناع ةليللا كلت ْثَعَب

 هدعب ينب دقو هةنیدلا لهأ قیرط نی «ةکم لا مرحلا فارطأ ببرقأ وهو

 ينلا عم جحلا دعب زمتعي مل هنأل مدح دجسم» سانلا امس كيوم كانه

 ا تفاح. نك فناكاملا لخأل ؛ةشن ةشئاع الإ طق دحا هباحصا نِي لي

 لاقو «ةورملاو افصلا نيب الو تیبلاب فوقولا لبق فطن ملف ةرمتعم تناکو

 افّصلا نيب الو تیبلاب يفوطت ال ْنأ ريغ «جاح لا يضقي ام ضقا» :للو يبلا اه

 نيبو ىنم نيب خزرب :رّسحمو» :(۲۵۱/۲) «داعلا داز» يف ميقلا نبا مامإلا لاق ()

 .هذه نم الو هده نم ال ةفلدزم

 .مارحلا رعشلاو ةفرع نيب خزرب :ةنرعو

 .رعشم يهو «مرحلا نم :ینوف ءامهنم سيل خزرب نیرعشم لك نیبف

 .رعشمب سیلو «مرحلا نم :رسحو

 .رعشمو مرح :ةفلدزمو

 .ليلا نم يهو ءارعشم تسيل :ةنرُعو

 .ها(رعشمو لج :ةفرعو

 نبا مالک علطم ىلع ًاقّلعم- (۷۸ص) «2 يلا ةجح» يف هللا همحر ينابلألا ةمالعلا لاق

 .«ىنم نم ًارّسحم نأ سابع نب لضفلا نع يئاسنلاو «ملسم حيحص يف نكل :تلق» :-مّيقلا
 ینیو ةكم نيب حطبألا ىلإ هجرخ يذلا بعّشلا وهو «ىنمب رامجلا عضوم :بصحا (۲)

 .ءالا ليسم نع عفتراو ؛لبجلا ظلغ نم ردحنا ام :فيخملا (۳)



 ۳۸۹ ( راربألا بولق ةجهب )

 .©0«ةورملاو

 مايأ دعب مقي مو «ةنيدلا ىلإ اوعجرو ءنوملسملاو وه تيبلا ٌعْدو مث

 لج ا ىلإ مّرحلا نِم اهيف جري ةرمع هدهع ىلع طق ٌذحَأ رمتعا الو «قيرشتلا
 ."اهدحو (اهنع هللا ىضر) ةشئاع الإ

 .(هلك كلذ يف هتنسب -هريغو دمحأك- ثيدحلا ءاهقف ذخأف

 .ملعأ هللاو تهنع ىضرو ملا همحر- لاق ام رخآ ىلإ

 نم (۱۱۹) (۱۲۱۱) ملسمو ۵9۵۹ 8۵6۸ ۰۱1۵۰ ۰۲۹4) يراخبلا :هجرخأ )١(

 .«ةورلاو افصلا نيب الو» :امهدنع سیلو ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح

 ؛مساقلا نب نهرلا دبع نع -هنع ىيحي ةياور نم- )٩۱۱( «اطولا» يف كلام دنع يهو

 .ثيدحلا «... حاحلا لعفی ام يلعفا» :ظفلب اعوفرم ةشئاع نع «هيبأ نع

 اذه يف كلام نع ىيحي لاق اذکه» )5١5١/١9(: «دیهمتلا» يف ربلا دبع نبا لاق

 .«يرهطت ىتح ةورملاو افصلا نيب الو تيبلاب يفوطت ال نأ ريغ» :ثيدحلا

 الو» :-اوركذي مل- «يرهطت ىتح تيبلاب فوطت ال نأ ريغ» :أطوملا ةاور نم هريغ لاقو

 - «ةورملاو افصلا نيب الو» :ثيدحلا اذه يف أطوملا ةاور نم دحأ ركذ الو ««ةورلاو افصلا نيب

 .ها«ملعأ هللاو هنم مهو -يدنع- وهو «تملع اميف -ىيحي ريغ

 ؛هنولعفي فلّسلا نكي مل اذهو» :(۸/۲۲۱) «یواتفلا عومجم» يف مالسالا خيش لاق (۲)

 نم دحأ الو ءاملعلا قافتاب كب ينلا اهلعفي مل جحلا عم جحلا بقع ةيكملا ةرمعلا نأ نيبت اذإف

 .«لضفأ كلذ نوكي نأ عنتما ءاهنولعفي نودشارلا هؤافلخ ناك الو «ةشئاع الإ ةباحصلا

 ىلع لدي وهف «لضفأ فاوطلا نأ ىلع لدي ام هانركذ يذلا اذهو» :(۲6/۲) لاقو

 هلعفي مل ةعدب وه ذئنيح هيف رامتعالا لب... ءبحتسمب سيل فاوطلا كرتو ةكم نم رامتعالا نأ

 ناك اذهلو ؛... اهبابحتسا ىلع يعرش ليلد ماق الو «ةنسلاو باتكلا يف اهب رمؤي لو .فلسلا

 نبا باحصأ لجأ- سوواط نع «هننس» يف ديعس ىورف .كلذ نع نوهني ةمئالاو فلّسلا
 .ها«... ؟نوبذعي مأ اهيلع نورجؤيأ يردأ ام ميعنتلا نم نورمتعي نيذلا :لاق - سابع



 ( راربألا بولق ةحهب ) ۳۹۰

 :نونامثلاو بسا ثيدحلا

 ساخ الا ةروس لف

 : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .«نآرل ثّ دعت علاوه لتا
 ی 7

 .اههيجوتو ةّلداعملا هذه ىنعم ىلع ملعلا لهآ ملكت

 يناعملا نم هتنمضت امل ؛نآرقلا ثلث اهتلداعم نأ : اهيف ليق ام ٌنسحأو

 لمتشا ىتلا ةليلجلا عیضاولا ناف ؛ناميإلا لوصأو نزول يناعم :ةميظعلا

 :اهیلع نآرقلا

 .تالماعُم وأ تادابع .ةنِطاب وأ ةَرِهاظ :ةّيعرش ٌماکحا اما -۱

 لاوحأو ءةقحاللاو ٍةقباْسلا تاقولخلا نع ٌرابخأو ٌصّصق اًمإو -۲

 .لامعألا ىلع ءازجلا ف نيفلكملا

 .هنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثيدح نم (۲۵۹) (۸۱۱) ملسم ظفللا اذهب هجرخأ )١(

 دیعس يبأ ثيدح نم ۰۵ ۰ ۰ ۱6) يراخبلا :هجرخأ هوحنبو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثیدح نم (۸۱۲) ملسمو «هنع هللا يضر يردخل ا

 :لاقو (۲۸۹۹) يذمرتلا :هجرخاف هیباحصو -هالعا هقاس يذلا- فلؤملا ظفل امآ

 .(۳۷۸۷) هجام نباو حیحص نسح ثیدح اذها



 ۳۹۱ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 هدرفتو هتافصو هّلا ءامسأب قلعتت فراعمو دیحوت الو -۳

 ."تاقولخلا نی دحا ةلئامو بيع لک نع ههژزنتو لامکلاو ةّينادخولاب

 هداقتعا بج ام لكل ةلماشو ءاذه ىلع ةلمتشم 4 هک هلاره ژْف» ةروسف

 اهلوق نآ هللا انرمآ اذشو ؛اهلک لوصألا لصا وه يذلا .لصألا اذه ني

 ءاهب هلل دبعتلاو ءاهداقتعاب هلل َنيدَنو ءاهب 4 فرتعنو ءانبولقب اهفرغنو ؛انتتسلاب

 .[ ۱:صالخالا] حلاوه لق : لاقف

Msنآ + بجوت يلا بلک ٍةيهولألا يناعمل قحتسلا ةولأملا وه :  

 وذ «سّدقملا مظعلا هدحو روکشلا «هدحو ٌدومحملا «هدحو ٌدوبعملا وه ّنوكي

 .ماركولاو لالجلا

 بُمحو لاجو لالجو هوُجَمو «لامک ّلكب درفت يذلا :ىنعي ُدحألاو

 أ .لامكلا تافص نِم اهريغو «ةمحّرو ةمکحو

 وهف هوجولا نم وجوب بسانم الو رح الو ليثم اهيف هل سيلف
 .هدمحو هلامحو «هلالجو هَيَمظَعو قو هملعو فيفوقو هتایح يف دحألا

 نم هتياهنو لامكلا ةياغب فوصوم «هتافص نِم اهريغو «هّیمحرو هتمكجو

 .تافصلا هذه نم ةفص لک

 ءلماكلا ُبرلا :يأ «دّمّصلا# هنأ :اهب هدرفتو هِييِدَحَأ قيقحت نيو

 TOE الإ لامك ةفص قي ل يذلا «ميظعلا ٌدّيسلاو

 ربع الو «مهبولقب تافلصلا كلت ضعب ن قئالخلا طیت ال ثيحب ءاهلامكو

 .(1157/1-718) ميقلا نبال «داعلا داز» نا



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳4۲

 لاس .بئاونلاو جئاوحلا عيمج ين دوصقلا هل دومصلا رو «مهتتسلا اهنع ۱

 «هِتاذب ینغلا وهف 9 :نمحرلا] )ناش يفر لک ضرر[ او تاوأمسلا يف نم

 ام لكب مهدادمإو .مهدادعإو ااا هيلإ ا تانئاكلا , عيمجو

 يف هر لاقثم هنع ىن اهنم ٍدحأل سيل ووجولا عيمج نِم هيلإ نوجاتحم مه
 .اهلاوحأ نم ةلاح لک

 برکو هلامکل ؛ءيش لك يف دوصقلا هیلا دومصلا وه : ۹6 صاف

 تاقولخلا ناف [۳:صالخالا] دل هلو مو هل كلذلو ؛هناسحاو وڍ دوج و

 لکو .دولوم اهضعبو «ضسعب : دلاو اهضعبو ءضعب نی اهّضعب دلم اهلك
 .ةدام نم قولخ هناف قولخ

 وه امك ی اذه يف اهيا نع مه :هلالج جبر ماو
 كلذ مو ؛ةيزنتلا كلذ ققح اذهلو ؛صقن ةَفِص لک يف اهتلئام نع نم

 .[4:صالخإلا] 4ح رنک هل نڪ کول :هلوقب لامکلا

 ِتافص يف الو ءهئامسأ يف ال ءليثم الو ءىفاكم الو ربظن هل سيل :يأ

 E نييك

 ةيدوبعلاو .هوجولا عیج ني هلك لامكلاب رفت :نارمأ صاخما هقحف

 .قلخلا عیمج نی ةّصِلاخلا

 اف ,نآرقلا كلذ لداعت نإ ةميظعلا كدا هه نکَضتت ةروسل نحف
 نیو «ایلعلا ةميظعلا تافصلا نمو ءىنسحلا ءامسالا نم نارقلا يف ام عیمج

 ةروُسلا هذه يف تّریذ يتلا ءامس الا هذه ٌليصافت هتافص ماكحأو «هللا لاعفآ
 اهلیصافتو اهفانصأو «ةنطابلاو ةرهاظلا تاّيدوبعلا نم نآرقلا يف ام لک لب
 .ملعا هللاو قروُسلا هذه نومضل ليصفت



 ۳۹۳ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نونامثلاو مالا ثيدحلا

 95 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع

 يف هّیکله ىلع هطلسف ءألام هللا هاتآ لجر :نيتنثا يف الإ دّسَح الد

 .«(اهُمّلعُيو ءاهب يضقي وهف «ةمكحلا هللا هانآ لجرو «قحا

 ."' هیلع قفتم

 لاوز ىنمتي ْنأ وهو لاح لک ىلع مومذم مُر ٌعون :ناعون ُدّسحلا

 يف تّرقتسا ةبحم كلذ بحآ ءاوسو -ٍةّيوينُد وأ ٍةينيد- دبعلا نع هللا ةمعن
 حبقأ اذهو :اهئافخإو اهتَلازإ يف كلذ عم ىَعَس وأ ءاهنع هّسفن ذهاب ملو بل

 .بطا ٌرانلا لکأت امك «تانسحلا لکای يذلا وه ٌعْوْنلا اذهو

 ینمتی نکلو ِريغلا نع هللا ٍةَمعِن لاوز ىنمتي ال نأ :يناثلا ٌونلاو

 .اهنود وأ ءاهقْوَف وأ «مل اهلثم لوصح

 .دومح ریغو دومحم :ناعون اذهو

 نأ ینمتیف هغ یلع اا هللا يع یری نأ :كلذ نی ٌدومحاف

 .(۲۱۸) (815) ملسمو ۰0۷۳۱۱۰۷۱۱۰۱۰۹ ۰۷۳) يراخبلا :هجرخآ (۱)



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۳۹

 لمَعو ٌيْعَس كلذ نّراق ناف «ريخلا ينمت باب نم اذهف ؛اهلثم هل نوکی

 .رون ىلع ٌرون وهف ؛كلذ لیصحت
 طْلُس مث هّلح نِم هل لّصَح دق لام هدنع ناك نم طبعي نم مظعاو

 مظعأ نی اذه ناف ةبحتسلاو ةبجاولا قوقحلا يف «قحلا يف ِهِقافنإ ىلع َقْفْوَو
 ۰ .ناسحإلا اون مظعا نمو «ناميإلا ىلع ناهرلا

 ميلعتلا يف اهِلذَبل قو ءاهايإ هللا هملع :ةمكحو ٌملع هدنع ناك نمو

 .سانلا نيب مكحلاو

 .ءيش ایم ار ناسحإلا نم ناعونلا ناذهف

 ؛ٍةّيريخلا عيراشملا يف قفنیو مهتاجاح ٌعفديو «هلام قلا فنی :لّوألا
 .اهُعَقَو مظعیو هاهغفن لَسلَستیو موقتف

 هب يدتهي يذلا ملعلاو لا مهنیب كو هيلع س انلا مضنی :يناثلاو

 .اهريغو تالماعمو تادابع نم مهرومآ عيمج يف ذابمل

 اردو ميراج مسك یا ىلع بتا ترک :نينثالا نیذه دعب مث

 ال هنإو ريحا اذه لوصحب راشبتسالاو حّرفلاب ىلاعت هللا رمَأ اذغو تی

 هتشرتو هللا لضم لف ؛یلاعت لاق ِیلاعلا ةمیظعلا ظوظحا لما الا كلذل قوي

 وکلا یوی لو# :لاقو «[۵۸ :سنوي] «؟قوعمح 7 وه اوری لای

 و بيحاول اد یخ 7 يه يتبدل

 .[ ۳-۳۲۵ ۶ :تلصف] طع تح وذل اقام ارس یا

 ا لشم هل ؛تاريسخلا هذه نم ائيش ىنمت نم نوكي دقو

 هلثم لی ءلّمَعلا كلذ ىلع َرِدَق ول نأ هی هغر نی مُمصو هت تقدم



 00 ( راربألا ب ولق ةجهب )

 .يعّسلا ضعب ىعّسو عرش اذإ اصوصخو ۲ ثیدحا كلذب تب امك

 اینا بلاطم لوصح ينت يهف :ةدومح ريغ يه يبا طبل امأو

 10 یا یو لاصت هللا لاق امك تاوهشلا لوانتو «تاذللا لجأ

 ین نٍف ۷٩ :صصقلا] مفهوم ةينوأ اعم انتی : -نوراق

 .ءاوس امُهُرُزوَو هی َرهَف تائيسلا لمعي نم ةلاح لثم

 وه يذلا ٌدّسحلاو ۳ و و و ع 27

RRR د 

 :رفن ةعبرأل اینذلا امنإ» :ِي هلوق ىلإ هللا همحر ريشي هلعل (۱)

 اذهف ءاقح هيف هلل ملعيو هّمجَر هيف لصيو «هيف هّبر يقتي وهف هاملعو الام هللا هقزر دبع
 .لزانملا لضفأب

 لمعب تلمعل الام يل نأ ول :لوقي ةّينلا قداص وهف ءألام هقزري مو املع هللا هقزر دبعو

 .ءاوس امهرجأف «هتينب وهف «نالف

 الو هّبر هيف يقتي ال «ملع ريغب هلام يف طبخي وهف ءأملع هقزري لو ألام هللا هقزر دبعو
 ۱ .لزانلا ثبخاب وهف ءاقح هيف هلل ملعی الو هّمِحَر هيف لصي

 وهف «نالف لمعب هيف تلمعل الام يل نأ ول :لوقي وهف ءأملع الو الام هللا هقزري مل دبعو

 ۱ .«ءاوس امهرزوف «هتينب

 نسح ثيدح اذه» :لاقو (۲۳۲۵) يذمرتلاو ۳۰-6۲۳۱ /4) دمحأ :هجرخآ

 .هنع هللا يضر يرامنألا ةشبك يبآ ثیدح نم مهریغو (4۲۲۸) هجام نباو ؛«حیحص

 .(13) «بيهرتلاو بيغرتلا حیحص»و (۳۰۲) «عماجلا حيحص» يف ينابلألا هححصو



 « راربألا ب ولق ةجهب ) ۱ ۳۹۹

 :نونامثلاو مساتلا ثيدحلا

 ةعفاتلا ةعماجلا يب يبنلا ةيم-آ نم

 :لوقيف ءوعدي ناك حيي ینلا نأ :هنع هللا یضر دوعسم نب هللا دبع نع

 .«ینغلاو «فافعلاو «یفتلاو .ىدملا كلأسأ ىلإ مهللا»

| 0010( 
 ملسم هاور

 نا ل نمضتی وهو او ةيعدألا ميجا نیا اله

 ام رتو .حلاصلا لمعلا ىقتلاو عفانلا لیلا وه ىدملا ناف ؛اینّدلا ريخو

 هتل ووو هللا نمل

 يهف «ةقداص نرش ءةعفان ٌمولع نیل ناف نیا حلصي كلذبو

 .ىقتلا وهف .هلوسّرو هللا ةعاطب ٌمايقو «ىدهل

 مهب بلقلا قيلعت مّدَعو قلا نع فافعلا ن ف لارو فافعلاو

 نم بلا هب ٌيعمطي ام لوصحو «هبف ام ةعانقلاو «هقژربو هللاب ىنغلاو

 .ةیطلا ةايحلا ب يهو لا ا ءايندلا ةايحلا e «ةيافكلا

 .ملعأ هللاو بوهرم لک نم اجنو بولطم لک



 ۳۹۷ ۱ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 :نوعستلا ثيدحلا

 متانجلا لوخدح مبایسأ نم

 395 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 نمزی وهو هئینم هاتف «ةنجلا َلَحْدُيو هراثلا نع رب نأ بحأ نمد
 .«هيلإ ىَتْؤُي نأ بحی يذلا سانلا ىلإ ِتأَيْلو ءرخآلا مويلاو هللاب

0 017 

 ةياغ هذه ناو ا راثلا نع حزز نم نأ كش ال

 عجرت نيببس اهل ثيدحلا اذه يف لي ینلا رکذف «نينمؤملا ميج اهيلإ ىعسي

 :عورفلاو ٍبعشلا عيمج امهيلإ

 هللا اهّركذ يتلا لوصألاب ناميالل نمضتلا رخالا مویلاو هللاب ناميإلا

 ةرِخآلل لّمَعلل نمضتمو ۱۳٩ : ةرسقبلا] ةبآلا ول سو :هلوقب

 .ةمزلتسيو كلذ يضتقي حیحصلا َناميإلا ال ؛اهل دادعتسالاو

 لالاو ءلْعِفلاو ؛لؤقلا "هنم مهيلإ َلِصَي نأو ءسال ىلإ ناسحالاو

 ld بحي ام ةلماعملاو

 .(1855()51) ملسم هجرخأ (۱)

 ۱۸٩[. :نارمع لآ] رام قو سانلا نع خب فأل :ىلاعت لاق امك (۲)

 .«نِم» :ةدايز (حتفلا)و (فاقوألا) يتعوبطم يف (9)



 © اخ حل ۳۹۸

 ام كيلع لک رثآ لكف ؛ «حصنللو ناسحالل ٌحيحصلا نازیلا وه

 ؟ال مآ ِةَلَماعملا كلتب كولياعي نأ با له بوی یا

 ال تن ناو «تایفتل بت ام مه ام تنک :كلذ بق نك ناف
 .میظعلا بجاولا اذه َتْعِّيض دقف ؛ةلماعلا كلتب كولماعی نأ بحت

 قجآب مایقلا اهیف :ةيناثلا ةلمجلاو ملا ّقحب مايقلا اهیف :ىلوألا ةلمجلاف

 .ملعأ هللاو «قلخلا

 36 ال ال 3 *



 ۳۹۹ اا

 :ْن فلا او يداحلا ثيدحلا

 ةهركي افهو .هناحپس هللا هاض رپ امه

 و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 هوُدبعت نأ :مكل یضزیف ءأثالث مكل هرکیو ءاثالث مكل ىضري هلن

 :مكل ُهركيو ءاوقرفت الو ءأعيمج هللا لب اومصتعت نأو ءأئيش هب اوکرشت الو
 .«لالاًةَاضاو هلا ؤسلا ةرثكو لاقو ليق

 سس 5

 رکذو هنم ةَهاركلا تابثإو هیاقلعتم ٌركِذو هل ىضرلا تابثإ هيف
 هيف ام مهل ىضري «هدابع ىلع هِمَرَك نم هلالج لج هللا ناف ءاهتاقلعتم
 ٠ .لجآلاو لجاعلا يف مهتداعسو یهتحَلصم

 نأب هل نيّدلا صالخإو «هل كيرش ال هدحو هللا ٍةدابعب مايقلاب كلذو

 «ةنطابلاو ةرهاظلا مالسإلا عئارشو هلوصاو ناميإلا دئاقعب سانلا موقی

 هتاضرل اقفاوم هلل اصلاخ كلذ لک «ةيكازلا قالخألاو .ٍةحلاصلا لامعألابو

 نيبو هنیب ةلصولا وه يذلا هنيد وهو فلا لی اومصتعیو 5 37 ىلع

 ملسلا وخأ ملسملا» «ىوقتلاو بلا ىلع نينواعتم نيعمتجم هب اوموقيف ودابع

 )١( ملسم هجرخأ )۱۷۱۵( )۱۰(.



  ( 6٠راربألا بولق ةحهب (

 هایفاصم هل عن نوکی نر"( 32 الو كینکی الو هل الو همی ال

LS 

 E اولا

 لجاعلا a يع د

 :لجآلاو

 .اهضقنیو ءاهُبم ىتلا رومألا هذه يفانُي امم «هدابعل هللا ةرك ام َركذ مل

 تل مَدَعو .بذكلا يعاود نم كلذ ناف ؛لاقلاو لیقلا ةرثك :اهنمف
 لاغتشالا َنِمو بولقلا رفانتو «نتفلا عوقو بابسآ نیو «قحلا ريغ داقتعاو

 كلذ 0 نم نم ءيش نی ٌدحأ ملی نأ لقو .ةعفانلا رومألا نع ةراضلا رومألاب

 .لاقلاو ليقلا يف ةتبغر تناك اذإ

 نِم ايندلا لاؤسك ٌمومذمل لاّوسلا وه اذهف «لاؤسلا ةرثكو» :هلوق امأو

 رومألا نعو تانعالاو تنعتلا ِهْجَو ىلع لاّوُسلاو ةرورضو ٍةجاح ريغ

 لوق يف ةلخادلا ءاهيف عن ال يتلا رومألا نع وأ ءاهِرَّرّض نی ىشخُي يتلا

 .[۱۰۱ :ةدئاملا] کس كلب نبش نڪ ست "/اونمنرذلا ا :ىاعت

 اذهف یاشرالا وا داشرتسالا هجو ىلع ةعفانلا مولعلا نع لاوَسلا امأو

 :لاقو )1۹۲۷( يذمرتلاو ,اهيذكي الو» :هلوق نود (TY) (۲۵۹6) ملسم :هجرخأ )۱(

 .هنع هللا یضر ةريره ىبأ ثيدح نم امهالک «بیرغ نسح ثیدح اذه)

 .رمع نبا ثیدح نم (۲۵۸۰) ملسمو 1۹۵۱ ۰۲68۲) يراخبلا :دنع لوألا هفرطو

 .(۳۲۰ص) هنم ةلمح تمدقتو



 ٠١: ) راربألا بولق ةجهب )

۱ 

 نوکی وأ «ًعيضي دب یستح هظفح لب اما كلذو «لالا ةعاضاود هلوقو

 .هیاویح ىلع قافنالا وأ «هراقع ةرامع لامهإب امإو «عايضلاو قارسلل ةضرع

 يف لخاد اذه لكف ؛ةعفانلا ريغلا وأ ةَراضلا رومألا يف لالا قافناب امإو

 ٠ لاما ةعاضإ

 ؛مهوحنو نیناجناو ءاهفسلاو راغّصلاك ءاه لوقعلا يصقان يلوتب اما
 ةّينيدلا مهحِلاصم موقت اهب «سانلل امایق لا ومالا َلَعَج لاعت هللا نال

 رومألاو «عفانملا نی هل تلخ اميف فّرصت نأ :اهيف ةمعنلا مامتف ّيويِندلاو

 .ة وينللا عفانلاو «ةّيعرشلا

 اونوکی ذأ مهنم بحي ءاهداض مسهنم برق «ودابعل هلا ههرک امو

 نیزحتم اونوکی ناو هوعیس ام "لک اولقنی ال ناو .هنولوقی ام عيمج يف نيتّيثتم

 ءاهورئديو مهلاومأ اوظفحي ناو .عفتي اًمعالإ اولأسي ال ْنأو .قدنملل

zsلاق اذهلو ؛ةعفانلا فراصلا يف اهوفرصيو تعفانلا تافّرصتلا اهي  

 ۳۹ :ءاسنلا] 4امأيق کل [هن] عج یا کو الا اوتو ۷و9 :ىلاعت

 .ملعأ هللاو ءاريخآو ًالوأ هلل دمحم لاو

 % 3 ذآ ذآ دا

 نيك ذلك ب ارور شو ت ام لک ناکام راس :ىلاعت هلوقل (۱)

 .[1۳-44 :لحنلا] نو رک ھو ییا اک ساتل ۱



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۲

 :نوعستلاو يناثلا ثيدحلا

 ةجوزلا ةقفن جيوجو

 يبأ ةأرما ةبتع تنب دنه تلخ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 حيحش لجر نايفس ابأ ّنِإ هللا لوسر اي :تلاقف يي هللا لوسر ىلع َنايفس
 هیلع ريغب هلام نم ُهتذخأ ام الإ نب يفكيو ينيفكي ام ةقفنلا نم ينيطعُي ال
 3 هللا لوسر لاقف ؟حانُج نم كلذ يف يلع لهف

 .«كينَب يفكيو كيفكي ام فورعلاب هام نم يرلخ»

 هيلع قفتم
 :هنم ينرضحب ام ىلإ ٌريشأس اريثك اهقِف ثيدحلا اذه نِ ءاملعلا ذخأ

 ءاتفتسالا هب قلعت نميف قدّصلاب ملکتی نأ وجي ملظتملاو يفتسل نأ
 ؛ةببفلا يف تاما عضاولا دحأ وهو ةَمرحما فلا نم سیلو «ملظتلاو

 ًكاخأ لر کو هم | ةبيغلا ناف ۳ ریغلا يف ملک ىلإ ةجاحلا :عيمجلا عمجيو

 .هل ظفللاو (۷) )۱۷١١( ملسمو «(07515) يراخبلا :هجرخأ (۱)

 :هلوقب -(001/ )٤/ يناعنصلل «مالسلا لبس» يف امك- فيرش يبآ نبا اهعمجو (۲)

 رج مو وفرسعمو ملظتم س فة سیل مذ لا

 ركنمةلازإ يفةناعإلا بلط نمو وتفتسمو ًاقسف رهظلو

 = ضايراو ۲۲-۲۲٣(« ٤ص ) «نيدصاقلا جاهنم رصتخ ١ :اهئايبو اهحرشل رظنا



 7 ( راربألا بولق ةجهب )

 وآ ةصاا ةحيصللا ین امکو اند امک- كلذ لا جیتحا ناف هرکی ا

 .دوصقلا هب لصح ام رادقب كلذ راج ؛هبقلب الإ فری ال وأ ةماعلا

 هکراشت ال ءاهب ف لاو بالا ىلع اورا ًةقفن نا :هنمو

  .هریغ الو اهیف ألا

 2 هلوقل ؛ةيافكلا كلذ رادقم نأو َةَجوُرلا ة هذا نرحب :هيف كلذكو

 ۲ ةيافكلا ناو 'كينب يفكيو كيفكي ام وفورعملاب هلام نم يذخا

 نأو ءمهرسعو مهرسیو «مهناکمو مهیامز يف سانلا لاوحأ بسم يفرعلاب

 رشابی وآ ةقفللا هل نّملف الیمکت وأ ًالصأ ةقفثلا نع حش وأ عما اذا قفنلا

 الو نهاظ ٌببْسلا وال كلذو ایه ويلز هلام نم ذخأي نأ قافنالا

 نم نخت ال» :و هلوق يف لخدي الف «ٍةنايخ ىلإ ةلاحلا هذه يف بس
 فا

 باتك»و ؛(۳۳-4۹ /۳) يلالهلا ميلس خيشلل «نيرظانلا ةجهب» هحرشو «يوونلل «نيحلاصلا

 ,(001/-00577/4) يناعنصلل ؟مالسلا لبس»و «(هحيحص -۸۳۶-۸۳۲ /۲) يوونلل «راكذألا

 «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو (۱۲4) يذمرتلاو (۳۰۳۵) دواد وبأ :هجرخأ (۱)

 ۱۸۳۱(۰) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ,(50910) يمرادلاو ۳۱٤١(« مقر )٤/ ۳٣۰

 نم (۲۷۱/۱۰) يقهيبلاو 0۷۰۷) «هدئاوف» يف ماتو (40/۲) مكاحلاو ؛(۲۹۱۳) ینطقرادلاو

 .هب اعوفرم ةريره يبأ نع «حلاص يبآ نع .نيصح يبأ نع «سیقو كيرش نع «مانغ نب قلط قيرط

 .؟بیرغ نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 .سيقو كيرش نارتقاب نسح دانسإ وهو :تلق

 ۱ ؛مهنع هللا يضر ةمامآ وبأو «سناو «بعك نب يأ :مهنم هةباحصلا نم ةلمج نع دهاوش هلو

 .(4۲۳) «ةحیحصلا ثیداح الا ةلسلسا يف ينابلألا هححص امك ثیدحا حصي اهمامضناب



 ليس ٤

 ل مال بقلم ني روه وهو «هّقح رادقمب هملِع ريغب هيلع

 .دالوألاو ؛ٍةَجوزلا ىلع ٍةقفنلاك e تيسلا ناك اذإ الا «كيلذ زوج

 .فبضلا قحکو .مهوحنو «كيلاملاو

 لوق ُلَبقُي «-يلام ریدقت ىلإ هيف جاتحي- رومألا نی أرمأ يلوتلا أا .هنمو

 .ءيشلا كلذ ىلع ةيالولا هل ٌنَمَتؤم هنأل ؛ريدقتلا يف

 لوؤسملا نظ ىلع َبَلْغو ْيَعلاِب قلعت اهل ئوتف يتفتسلا نأ :هنمو

 ةدّسْفم كلذ يف ناك اذإ ًاصوصخو هرْيغلا كلذ راضحإ ىلإ جات ال «هقذيص

 عقي نأ نمی ل ةياكشلا هذه نايفس ابأ رضا ول هنإف ؛ٍةَّيضقلا هذه يف امك

 .يغبني ال ام هجوز نيبو هنيب

 فاو مک سیل اذه ناف )بیاغلا كغ ةلالد اذه ف سیلو

 3 ال 26 3 *

 کنن :(دشرلا)و (حتفلا)و (فاقوألا) ةعبط يف يه امنیب عوبطلا لصألا يف اذک (۱)

 .«بئاغلا [یلع مكحلا] ىلع ةلالد اذه يف

 !ملعأ هللاو «قايسلا موهفم اهیضتری ةدايز يهو



 0 ( راربألا بولق ةجهب ۱

 :نوعستلاو ثلاثلا ثيدحلا

 هیشغلا يف وكحلاو ءاضقلا نع يملا

 :لوقي و هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةركب يبأ نع

 .(نابضغ وهو نينثا نيب ٌدحأ مکی ال

 .'' هیلع قفتم
 دوما ىلع لدي فيتا اذه

 نينثا نيب ٍةنيعم ٍةيضق لک يف مكي نأ سانلا نيب مكاحلا ین :اهدحا

 يف امل كلذو ؛ةّيويندلا وأ ٍةّينيدلا اياضقلا يف كلذ ناك ءاوس «نابضغ وهو

 ظ .هفارحناو ركفلا ریغت نم بضغلا

 هدصق يف اضیآ رضیو «قحلل هراضحتسا يف رضي رکهلل فارحنالا اذهو

 .الَمَعو ًامْلِع لا ُدْضَق هريغو مكاحلل ُيلصألا ضرغلاو ۳

 فرم يتلا بابسألاب را يف دهي نا يغني هلا ىلع لدي : يناثلا

 ةبيصُب ام ىلع سفنلا نيطوتو هرتصلاو ملا یلختلا ني هفقخت وا «بضغلا

 .هفيفخت وأ < ءبّضْعلا عفد ىلع ٌريبك ٌنْوَع اذه ناف ؛موصخلا نِم ُهٌعمسي امو

 قحلا ةفرعم نم ناسنالا َعْنَم ام لک ّنأ ليلعتلا اذه نم ذخّؤي :ثلاثلا

 .هل ظفللاو )١1( (۱۷۱۷) ملسمو ۷۱۵۸(۰) يراخبلا :هجرخأ )١(



 ( راربألا ب وق ةجهب ) لما

 ءشطَعلاو ءعوجلاو «دیدشلا ۳۸۹ كلذو هبّضفلا مکخ همکف هلق و |

 .بضغلا نم رثکا وآ لثم ركفلا لشي ام ءاهوحن وأ ""ابقاح وآ ؛انقاح هنوکو

 وهو ریل دوصقم هوحنو بلا لاح يف مكحلا نع يتلا نا : عبارلا

 ؛يلكلا ي یو یو وا احلل يغب هل

 .ه ةثالللا لا رومألا هذه ىلإ اتم مكاحلا و ناف ترفل

 .تاموصخلا لصفل ٌعراشلا اهَعَّضَو ىتلا ٍةّيعرتشلا قرطلاب 9 يل

 ات اروصت اهّروصتيو «ٍةَموصخلا ني 500 7

 ققحت اذإ من ءاّمات احرش هتّيضق حرشیو هیجحب يلد امهنم ٍدحاو لک َعَدّيَو
 ٠ :كلاثلا رم ىلإ جاتحا ًاملع هب طاحأو كلذ

 هاف ىتمف قيعرشلا ماكخألا يف اهلاخدإو اهقيبطت 7 ةفص رخو

 ؛اهنم دجحاو هتاف یتمو هبلا ( يريهو ۷ فو «لدعلا د لاو يتثالثلا رومألا

 ملعأ هللاو کش لتخاو طلخلا لضخ

 3 ال 23 < 3

 .طئاغلا عفاذی نم :-ءابلاب- بقاحلاو ؛لوبلا عفادی نم :-نونلاب- نقاحلا (۱)

 .(۳۳ 4ص) يوونلل «هیبنتلا ظافلآ ريرحت» :رظنا



 ۷¥ ( راربألا بولق ةجهب )

 :نوعستلاو عبارلا ثيدحلا

 ةراخلا ال ةعفانلا رومألا يف لاملا لامعتسا

 9 هللا لوسر لاق :لاق هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع

 .(ةليخُم 1 الو فرس ريغ نِم «قدصتو سیلاو .برشاو لک»

 5 راخبلا 9 «دواد وبأو نمحأ :هاور

 ننسلا» ينو ۲۵۵۸(۰) «یبتجنا» يف يئاسنلاو (۱۸۱/۲-۱۸۲) دمحأ :هجرخآ (۱)

 فنصلا» يف ةبيش يبآ نباو (۳۷۱۰۵) هجام نباو «!اوبرشاو» :نود (۲۳۶۰) «یرکلا

 هیفو- (۵۱) «رکشلا» يفو (۱۵۷) «لومخلاو عضاوتلا» يف اننذلا نبأ نباو ۳۱-۳۵ /5)

 ةيغب هدئاوز )01/١- «هدنسم» يف ثراحلاو .-فیحصت هنأ رهاظلاو (مامه) نم الدب (مشاه)

 مقر) «(ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو «هحَحصو «اوسبلاو» :نود ٠١١( /5) مكاحلاو «(ثحابلا

 ۱ )6٩۳(. «بادالا» یو ۱۰۲/۵ و ۷۱

 - ًاعوفرم هدج نع «هيبأ نع «بیعش نب ورمع نع «ةداتق نع مامه قيرط نم مهّلك

 (... فرس الو ةليخم ريغ يف اوسبلاو ءاوقدصتو ءاوبرشاو ءاولك» :-عمجلا ةغيصب

 هللا لوق (۱) باب - (۷۷ مقر) سابللا باتك) (هحيحص» يف هب ًاموزجم يراخبل هقلعو

 . ([۳۲:فارعألا] رب برخي هل نر حق :لاعت

 وهو- حابصلا نب یشا :هعبات دقف «ةداتق سیلدت نم ۳ ناف .نسح هدانسا :تلق

 انئدح :لاق «هدنسم» يف ثراحلا دنع امك ؛؟-(1۵۱۳) «بیرقتلا» يف امك «هرخآب طلتخا فیعضا

 .هب حابصلا نب ىنثملاو ةداتق نع مامه انث ءلضفلا نب سابعلا

 )۳۲ ۰۳) «بیرقتلا» يف امك «فیعضا «قرزالا وهو لضفلا نب سابعلا نأ الا



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۹۸

 نیدلا E ةعفانلا رومألا ٤ لاملا لامعتسا ىلع لمتشم ثیدحا اذه

 .دابعلل اسارت و لالا لعج ىلاعت هللا 1 كلذو ةراضلا رومالا و ءايندلاو ۱

 هلوسرو هللا شر دقو .ةيويندلاو ةينيدلا والا مٌولاوحأ ٌموقت هب

 ااو قرطلا نسحا لإ ET ا ااو ا ا

 او الاعب اع ااو

 نوكي ناو ةعفانلاو ةَحابلا بابسألاب هليصحت يف يعسلا ىلإ هيف دشزا

 .«اوسبلاو» :نود «هب ةداتق نع «ريشب نب ٌديعس «ىيحي نب مامه عباتو

 يف نابح نبا لاق «ةصاخ ةداتق نع فيعض ديعسو )١١15(« «هدئاوف» يف مامت هجرخأ

 ,؛هيلع عباتي ال ام ةداتق نع يوري ءأطخلا شحاف «ظفحلا ئدر ناك» :(۳۸۷ مقر) (نيحورجملا»

 .«ريكانمب ةداتق نع ثّدح» )٩/۲(-: «بيذهتلا» يف امك- يجاسلا لاقو

 بعش) يف يقهيبلا هقيرط نمو «(75711) «هدنسم) يف يسلايطلا دواد وبأ هجرخأو

 اعوفرم هدج نع «هيبأ نع .بیعش نب ورمع نع «لجر نع «مامه قيرط نم (1197) «ناميإلا
 .«ةليخم الو فرس ريغ نم» :نود (هركذف)

 مزج ىلع تفقو مث ؛جيرختلا رداصم يقاب يف امك «ةداتق هلعلو !مسي مل مهبم مامه خيش هيفو 20
 هلصو دقو» :لاق ذإ (۵۷۸۳ مقر دعب ةيرصعلا - 1۹۷٦ /۱۱) «يرابلا حتف» يف كلذب رجح نبا ظفاحلا

 نع ةداتق نع ىيحي نب مامه قيرط نم «امهيدنسم» يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو يسلايطلا دواد وبأ

 .دمحلا هلو .ها«...يسلايطلا ةياور يف ءانثتسالا عقي لو «هب هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع

 .(4000) «عماجلا حیحصاو «(۲۹۲۰) «هجام نبا ننس حیحص) يف ينابلألا هنسح ثيدحلاو

 اک هيلا بهاد اتش ورا نا ده تی نلع تا ]يسر
 -هللا همحر- عبات هنأ رهظی يذلاو يسلايطلا دواد ابآ نوكي نأ الإ «هللا همحر فلؤملا وزع رهاظ

 دواد يب أ ىلإ هزعي مل يزملا نأ امك (۱6۵۳) «مارلا غولب» يف روبزملا هوزع يف رجح نبا ظفاحلا

 ةغيصب هوور مهانركذ نم نأ ةظحالم عم «(۸۷۷۳) «فارشألا ةفحت» هباتك يف يناتسجسلا

 .دارفإلا ال عمج ا



 ۹° ( راربألا ب ولق ةجهب )

 ا اکامهنا هلیصحت 2 يف كامهنا الو ءروتف الو هعم لک ال ءًاليمج بلطل

 صحت اذإ مث هتل ةمرحما ساگا ف و «ناسنإلا ةلاحب

 .ساسللاو برشلاو لكألاب «فورعملاب هلامعتساو هظفح يف ناسنإلا يْعَس

 نم .مهريغو ٍدالوأو ةّجوز نم هب لیمتی نمو وه ءاهيلإ جات رومألاو

 ۱ .ريذبت الو ريتقت ريغ

 هل ىقبيو «ةعفنت ت يتلا قرّشلا ف هجرخیف ريغلل هجّرخأ اذإ كلذكو

 .مهوحنو ناريجلاو براقألا نم جاتحلا یلع ةةدضلاك اهربخو اهباو

 اهب فرعلا ىَرَج ىتلا تاوعلاو ءادهالاکو

 يف هَدبق امك «ءاليخلاو رخفلا داصقو .يفارسإلا مَدَعِب قلعم كلذ لكو

 e اوفر ل اوشا [ اینو :ىلاعت هلوق يف امكو «ثيدحلا اذه

 ۱ .[ :ناقرفلا] «اماوق و كلذ نیم ناكر

 لخبلا يتبتر نيب امار نوكي نأ لاما را يف لذَعلا وه اذهف

 يف صقنو ٌرَرَضو مثإف اذه ىويم امو «متتو ٌرومألا موقت كلذبو ءريذبتلاو
 .ملعأ هللاو «لاحلاو لقعلا

 2 2 2 ا



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) 6 ۰

 لجرلا تیارآ ملا لوسر اب :لیق :لاق هنع هْلا یضر رذ یبآ نع

 :لاق ؟هیلع سانلا -هیحپ وأ- هدمحمو «ريخلا نم لَمَعلا لمعي

 .«نیژلا قرش لجاع كلت»

(۱) 
 ۰ ملسم هاور

 نماهنآ لكلا ةدومحما لامعألا ات نأ ثیدحما اذه ین ربعا

 هذه يف یرشبلاب -نوقتلا نونمؤملا مشو- هءايلوأ َدَعَو هللا ناف ؛ىرشبلا

 ." رخ الا ينو ةايحلا

 هنأو ءهِتَبقاع نسخ دبعلا هب فرعی يذلا راسلا ُرْمَألا وأ را :ةراشبلاو

 .لوبقم 1 نأو قّداعسلا له نم

1 
 و

 هبضغ نم ةاجنلاو .هباوثو هللا يفرون الا يهف :ةرخآلا ٤ امأ

 .ثعبلا ىلإ مايقلا دنعو ربقلا يفو «توملا دنع هباقعو

 .«هبحي وآ» :هلوق نود (۱۱) (۲۱۵۱) نسب هج رخ (۱)

 .(هبحي) :امهدنعو (۱۵۷ /۵) دمحأو .(6۲۲۵) هجام نبا :هجرخآ هوحنبو

 مس نون اونا ڪو اوننآ ن يذلا رشته لو هلع فرخ هل او :ىلاعت لاق (۲)
 .[1۲-14:سنری] هک ما روم كلذ هلا تملک ۷ رخ يقو لا ةأيتحلا فا



 ۶ ۱ ( راربألا ب ولق ةجهب )

 ٍةكئالملا دي ىلع یرشبلاب عيضاوملا كلت يف نمؤملا بل هللا ثعب

 .ةفورعم يهو «ةنسلاو باتكلا صوصن كلذب ْتَرَ ؛اکت امک

 الیجعتو أجذومن ؛نينمؤملل هللا اهلّجعي ىتلا اینذلا يف ةراشبلا اًمأو

 مهل هقيفوت اهّمعاف ؛لامعألا ىلع مه ًاطيشنتو ؛كلذب مه ًافرعتو لطف

 نورشییف ةداعسلا لهأ اَمأ» لَو لاق امك شیلا نم م مهل هتمصعو «ريخلل

 3 ةداعّسلا لهأ لَمَعِل

 تف یو هيلع اله هل هرم را لامعأ ی دبعلا ناك اذإف

 لدتسی تلا یرشبلا نم اذه َناك .هرضت تلا لامعألا نع هللا ظفحب اظوفحم

 dS TS مَركأ هللا ناف ؛هرْمأ ةبقاع ىلع نمولا اهب

 هناسح) هيلع هب نی ناسحاو نما ها ناسحإلاب هَدبع ادا اذإو

 شا لامعا هستی غرور :رورس لک كلذب ملا سیف ۹ ف ؛ینیذلا

 ورسلاو «هيف ةبغرلاو «ريخلا ةع ناهيإل الا تامالععظع نل ؛اهريسيتو

 .هلضف ماودو «هيلع ُهتَمْعِن هللا مامتإ يف دیدٌشلا هعَمْطب ناث رورسو

 نم ًالَمَع ُدبعلا َلِمَع اذإ :ثيدحلا اذه يف هلي يلا ُهَرَكَذ ام كلذ نیو
 ءعفتلا ةماعلا ةّيريخلا عيراشملاو :ةحلاّصلا راثآلا اصوصخو- ريخلا لامعا

 نم اذه ناك -هل مُهؤاعدو «هيلع مهؤانثو هل سانلا ةّبحم كلذ ىلع بترتو

 .ةکربو اريخ اهيف هللا َلَعَج قلا ءةلوبقملا لامعألا نم َّلّمَعلا اذه نأ یرشبلا

 .بلاط يبأ نب ب يلع ثيدح نم (71141/) ملسمو ء(۸٤۹٤ ۰۱۳۱۲) يراخبلا :هجرخأ )١(



 ( راربألا ب ولق ةجهب ) ۲

 نزلا نإ :ىلاعت هلوقل ؛دبعلل نينمؤملا ب ةّيحم ايندلا ةايحلا يف ىرشبلا نیو

 مش هنم ةبحم :يأ 7 :ميرم] < اذو نكح دي لس ت تاعلاصلا اول او اونمآ

 .دابعلا بولق يف 5 ابیبحتو

 مهنم ةداهش هلبعلا ىلع نينمؤملا ءانث ةرثك ناف ؛ُنَسْحلا ءانثلا كلذ نيو

 ."هیضرأ ىلا ءادهش نونیلاو «هل

 هالا ايف لا ذاق هل یر لآ توت اهم الا ا كلذ: و

 "تارا نی
 لعجيو فک وأ ف اریدقت دبعلا ىلع هللا رد نأ یرشبلا َنِمو

 لا نم هتمالسو «هنید حالص لا 3۳ ریدقتلا كلذ

 رطخت الو يصح GG ال لاعتو هناحبس يرابلا فاطلآ عاونأو

 .ملعأ هللاو «لايخلا يف ٌرودت الو «لابلاب

26 > > 9 3 

 يضر كلام نب سنآ نع (459) ملسمو «(۲۱۲ ۰۱۳۲۷) يراخبلا :هجرخآ ال (۱)

 .«ضرألا يف هللا ءادهش متنأ» ؛اعوفرم هنع هللا

 نم قسی مل هنإ" :اعوفرم امهنع هللا يضر سابع نبا نع (4۷۹) ملسم هجرخأ امل (۲)

 .«هل ىرت وأ ملسملا اهاري ةحلاصلا ایژرلا الإ ة ةوبنلا تارشنف



 1۳ ) راربألا ب ولق ةجهب (

 :نوعستلاو سداسلا ثیدحما

 نیدلاولا رب جوجو لضف

 : هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 .«نيدلاولا طخم يف هللا طخّسو نْيدلاولا ىضر يف هللا ىضر»

 .''”ةكاحلاو ناّبح نبا هححصو «يذمرتلا :هجرخأ

 نابح نباو ۱۸۹۹) يذمرتلاو ۲(۰) «درفلا بدألا» يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 نع) هدنس يف سيلو- (۲۱۵/۸) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو .(۱۵۱/6-۱۵۲) مكاحلاو .(559)

 نب هللا دبع نع «هيبآ نع ءاطع نب ىلعي قيرط نم (7414) ةئسلا حرش» يف يوغبلاو «-(هيبأ

 .«دلاولا طخس يف برلا طخسو «دلاولا ىضر يف برلا ىضرا١ :ظفلب ًاعوفرم هنع هللا يضر ورمع

 ؛ىلعي هنبا ريغ هنع ىور فرعي ال لوهجم هنإف «يرماعلا ءاطع هيف .فیعض هدانسإ :تلق

 .ثيدحلا نيلف الإو عبوت اذإ :ىنعي «لوبقم» :(5757) «بیرقتلا» يف رجح نبا لاقو

 ثيداحألا ةلسلس» يف ينابلألا انخيش 7-5 ,يهذلا هرقأو مكاحلا هححص ثيدحلاو

 .«!الاق امك وهو» :-هللا هجر- هلوقب (يمالسإلا بتكملا ةعبط -۳۰ /۲) «ةحيحصلا

 ثيداحألا ةلسلس» يف يهذلاو مكاحلل هتقفاوم نع -هملعب انعفنو هللا هحر- عجر مث

 هنأو ملسم هل وري مل ىلعي دلاو ءاطع نإ» :هلوقب (ةديدجلا فراعملا ةعبط - ٤٤ /۲) «ةحیحصلا

 حیحصت ىلع يهللاو 8 يتقفاوم نع تعجر دقف هيلعو «یلعی هنبا ةياورب الإ فرعي ال
 ...اقلطم احيحصت هدانسإ حيحصت نع تعجر لب ؛ملسم طرش ىلع ثيدحلا

 ةبتر نع لزني ال ثيدحلا ناب لوقلا ىلإ قيقحتلاو ثحبلا يناذأ دقف كلذ عم ىنكلو
 -«طسوألا مجعلا» يف يناربطلا دنع ةريره يبأ ثيدح :اهنِم يتلا هقرط عومجمب نسحلا



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۱ ۶ ۶

 هللا ىضرل بس هنأو ءوبوجوو نیدلاولا رب للف ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه

 .هللا طخسل ببس هاو یورحتو نْيدلاولا قوقع [نی] ریذحتلا یلعو «ىلاعت

 نیئلاولا نيب ذإ هفالوألاو نیدلاولاب هللا ةَمحَر نم اذه ذأ كش الو

 «قیئولا طابترالاو تالّصلا نی ءيش ُهُهبشي ال ام لاصتالا ¿ نی مهدالوأو

 ةا قلا ی راحا لاسحا نواس ال ىذا نْيدلاولا نم ناسحإلاو

 ءافو ؛ ؛دکآتلا قحا اذهب مايقلا ىلإ ةّيويندلاو ةينيدلا ٍدالوألا ةجاحو «ةعونتلا

 .مهيدلاو هب اولّماع اب مهولماعي نأ مهتیرذل اميلعتو «باوثلل اباستكاو «قحلاب

 اضرب انورقم امهاضر لجل بجرم اهنع عفو امو بابسألا هذه
 .هدضب هدضو لا

 ؟هلوسرو هب هللا َرَمَأ يذلا بلا وه امف :لیق اذإو

 هللاف احا لك هه ريسفتو یفورعم دم هلوسرو هللا هدح دق :لیف

 .(۱۳۲/۸-۱۳۷) «دئاوزلا عمجم» يف امك هيف فلتغ رخآو «نيل هيفو «(یمیقرتب )۱/ ۲۲٤۳/۱۲۰

 ظ .هيلع افوقوم هوحن ركذف :لاق سابع نبا نع :اهنمو
 ريغ ؛ملسم لاجر تاقث هلاجر دنسب (۷مقر) [«درفملا بدألا» يف] ًاضيأ يراخبلا هجرخأ

 .هللا همحر همالك .ها«فرعي ال ؛يسيقلا ديعس هيعبات

 انخیش فاصنإ ىلع لدت -ادج ةربثکر- ةريفك ةلئما نم لاثم اذهو :لوقأ

 اذه ةمئأ نأش هنأش راد امثيح هعم هنارودو «باوصلاو قحلا دنع هفوقوو ينابلألا

 - كلذ يف سیل مش راو بصعتلا هیف حلصی الو ؛دومبا لبقی ال يذلا- ناشل

 معز نم ناهذآ يف ضقانتلا امنإ ,ضقانتلا نم ءيش -قحلاو باوصلا ىلإ عوجرلا :ینعآ

 !ادعولا هللاو «هارتفاو كلذ

 .(٤۷ص) يملقب «ملسم مامالا جهنم عماسلا فاحتإ» :-كلذ يف- رظناو

 .نع» :عوبطلا لصألا يف )١(



 ۶ ۵ ۱ ( راربألا بولق ةجهب )

 نم جذوهآ يه ىتلا ةلثمألا ضعب رکذو ءامهيلإ ناسحالاب ملا قلطا نا
 نيدلاولا لاوحا بسم يندب وأ يلف وأ لوف ناسحإ لكف «ناسحإلا ظ

 بل رم نم اف ناتو لا هلال ۱

 ناو یه اس فیس ریه هر ابجوم الا

 هنإف هامّهیضرت ٍةليسوو قيرط لك كولسو «ةّيفرعلا تالماعلا عاونأ عيمج نی

 .ربلا يف لخاد

 بم كلذ نکن فلنج املك بمون

 .امهسفنآ الا نامولي الف

 قّلعتم كلذ ناو هلل طخسلاو یضرلا ةفصص تابثإ :ثيدحلا اذه یفو

 هتعاطب ماق نم بحيو «هءايفصأو هءايلوأ بحي ىلاعت هللاف «هییضارمو هّاحم

 هاضرو ؛هتمحرو ؛وْمَحو هَيَمكِحو هلامك نی اذهو «هلوسر ةعاطو

 .هترذقو هتتشع ةقلعتملا وواو

 هیفنل هللا هتل ام تشي هپ نأ نمؤملا ىلع بج هنأ :كلذ يف ةمصعلاو
 قلي جو ىلع 2 سو ةِاذلا لامکلا تاضص ني ُهَلوسر هل هاو

 هيلع توتحا ام ىلع ةفيطللا تاهیبنتلا» يف -هللا همحر- يدعسلا ةمالعلا لاق )١(

 صوصتلا هذه اهیلع تلد ىتلا فلْسلا نيب قفتلا لوصألا نمو» :(4۰ ص) «ةیطساولا ةديقعلا

 = :نامسق يرابلا تافص نأ



 ( راربألا ب ولق ةحهب ) ۶6 ۱

 5 0 ه لا ياما
 الو ءوفك الو اة سيل هلا نأ ملعيو ءوِدَجمو هئایرکو هللا ةمظعب

 ةزعلاو ةوقلاو ةردقلاو «ملعلاو «ةايحلا ةفصك :تاذلا اهنع كفنت ال :ةيتاذ تافص

 .قلطملا ولعلاك اهوحنو «ءايربكلاو ةمظعلاو .كللاو

 ءرمألاو قلخلا يف اهراثآ اهو «نامزو نآو تقو لك يف هلاعفأ اهب قلعتت :ةيلعف تافصو

 رومالا ربديو «یلخیو .ملكتيو «لوقی لازي الو لزي مل هنأو «ديري امل لاعف ىلاعت هنأب نونمؤيف

 لازت ال ةيعرشلا هيهاونو هرماوأو هعئارش ناف «هتدارإو همكحلا اعبت ائيشف ائيش عقت هلاعفا ناو
 .«ًائيشف ًائيش عقت

 هئامسأو هللا تافص يف ىلثملا دعاوقلا» يف -هللا همحر- نيميثع نبا ةمالعلا هذيملت لاقو

 .ةيلعفو «ةيتاذ :نيمسق ىلإ مسقنت ةيتوبثلا تافصلا» :(۲۵ص) «ىنسحلا

 ءرصبلاو « عمّسلاو «ةردقلاو «ملعلاک :اهب افصتم لازي الو لزي مل يتلا يه :ةيتاذلاف

 .ةمظعلاو ولعلاو «ةمكحلاو «ةزعلاو

 .نینیعلاو «نیدیلاو .هجولاک :ةیربا تافصلا اهنمو

 یلع ءاوتسالاک :اهلعفي مل ءاش ناو اهلعف ءاش نإ هتنیشع قلعتت يتلا يه :ةيلعفلاو

 .ايندلا ءامسلا ىلإ لوزنلاو ءشرعلا

 نأل ؛(ةيتاذ ةفص) هلصأ رابتعاب هنإف ؛مالكلاك نيرابتعاب ةيلعف ةيتاذ ةفصلا نوكت دقو

 هتئيشمب قّلعتي ٌمالكلا نأل ؛(ةيلعف ةفص) مالکلا داحآ رابتعابو ءًامّلكتم لازي الو لزي مل ىلاعت هللا

 .[۸۲ :سي] نوڪ نكح هل لو نآ ايش دارم ام امإ# :یلاعت هلوق يف امك «ءاش اب ءاش یتم ملكتي

 دقو هانل ةمولعم ةمكحلا نوكت دقو هتمکح ةعبات اهناف ىلاعت هتئيشمب تقّلعت ةفص لكو
 امك «ةمكحلل قفاوم وهو الإ أئيش ءاشي ال هناحبس هنأ نيقيلا ملع ملعن اننكل اهكاردإ نع زجعن
 7١[2. :ناسنإلا] هگامیکح امیلع ناكل إلا اش نأ الن وءاشت امو## :یلاعت هلوق هيلإ ريشي

 دا رهاظ عينش فيحصت (دشرلا)و (نايرلا)و (فراعملا) ةعوبطم يف -انه- عفو )١(

 .2...!! دي هل سيل هللا نأ» :ةرابعلا تناكف «دن» نم الدب «دی» ةملك تعقو

 لئاقلا وهو يدعسلا انمامإ يفلسلا ةمالعلا هرّرق نوکی نأ اشاح فیحصتلا اذه لثمو

 -دشاوفلا هدادعت ءانثأ- (۳۲۷ص) «نآرقلا ريسفت ةصالخ يف نانلا فیطللا ريسيت» :عتاملا هباتك يف



 ۶ ۷ ( راربألا بولق ةجهب »

 .ملعأ هللاو ؛هلاعفأو ءِهِتافصو ءهئامسأو هیاذ يف ليثُم
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 ةصق يفوه امك هلل نيديلا تابثإ :اهنمو» :لاق -مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ةصق نم ةطبنتسملا

 هتافصف «تاوذلا اههبشت ال هتاذ نأ امك «ةقيقح نادي هلف ۷۰[۰:صآ ؟ییتقحا» احيرص مدآ

 .ها«تافصلا اههبشت ال ىلاعت

 تابثإ لوح (۳4۲ص) اذه «...ةجهبلا» هباتك يف یفلسلا انمامإ هرّرق ام -امازل- رظناو

 تک لفل روم ا ع ا فام



 ( راربألا بولق ةجهب ) 1۸

 :نوعستلاو عباسلا ثيدحلا

 : هلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 و تیر هلل لمعلا صالخا :ملسم بلق نهیلع الغي ال ى ثالث»

 .«مهئثارو نم طيحت مُهَتوعد ناف ؛نيملسملا ةعامج موزلو ,رومألا ةالو

 د هاور

 :(6۰۲- ۰۱ ص) يعفاشلل «ةلاسرلا» ىلع هتیشاح يف رکاش دمحأ ثّدحما لاق (۱)

 .امهیف نيغلا رسک عم اهّمضو ءایلا حتفب «لغی» :هلوق»

 .دقحلا وهو لغلا نم :لوألاف

 .ةنايخلا وهو لالغإلا نم :يناثلاو .

 لعفي نيح قحلا نع هليزي نغض هلخدي الو «ةثالثلا هذه يف نوخي ال نمؤملا نأ دارلاو
 .ها«!«ةاکشلا حرش» يف هلاق .كلذ نم اعيش

 نم مضلاب :لغي ال» :(۳4/۵) «يذمرتلا ننس» ىلع هتيشاح يف -هللا همحر- لاقو ظ

 نع هليزي دقح هلخدي ال :يأ ءانحشلاو دقحلا وهو «لغلا نم حتفلابو «ةنايخلا وهو «لالغإلا

 ثالثلا لالخلا هذه نأ :ینعلاو ءرشلا يف لوخدلا :يأ ءلغولا نم فيفختلاب لغي يورو «قحلا

 .هاارشلا نم هبلق رهط اهب كسمت نمف «بولقلا اهب حلصتست

 لوق هيف ءزج» يف ینیدلا ورمع وبأو «(7575) هجام نباو :(7170 /۳) دمحأ :هجرخأ (۲) ۱

 =عماج» يف ربلا دبع نباو (48۳) «هقفتلاو هیقفلا» يف بيطخلاو (۳۸) «!ءرما هللا رضن : يلا



 ۶6 ۹ ( راربألا ب ولق ةجمهب )

 يف) ىَقِبي ال :يأ» :-هللا همحر- مّيقلا نبا نیدلا ٌسمش خيشلا لاق
 هنم هيقنتو «هلغ هنع يِننت لب ؛ةثالنلا هذه عم للا ليج الو لِ (بلقلا

 ىلع لی كلذكو «لغ مظعأ كرشلا ىلع لی بلقلا ناف ؛(هنم) هُجرْخَتو
 .(لالّضلا)و ٍةَع ٍةَعْدبلا ها ةعامج نع هجورخ یلعو شعلا

 .هطالخأ جارختساو للا اذه ءاودو العدو ال هولمت ةثالثلا هذهف

 «يکلا تخب نب باهولا دبع ىينثدح :لاق :هعافر نب داعي نیر نم ۲۱۹۸۱۹ لعل كاي

 .هب ًاعوفرم كلام نب سنأ نع
 .(۲۷۹۵) «بيرقتلا» يف امك «لاسرإلا ريثك ثيدحلا نيل» «ةعافر نب ناعم هيف .فیعض هدنسو

 نب باهولا دبع نع ديزي نب دلاخ قيرط نم (۳۷ 237 «هنزج» يف ينيدملا هجرخأو

 .هب ًاعوفرم سنأ نع نالجع نب دمحم نع تخُب
 .اضيأ كلام نب سنأ دنسم نم رخآ هجو نم (۱۹۹) «عماجلا» يف بلا دبع نبا :هجرخأو

 نب ريبجو «لبج نب ذاعمو «دوعسم نب هللا دبع نع ةريثك قرطو دهاوش ثيدحللو

 مهريغو «ريشب نب نامعنلاو .دعس نب ريشبو «يردخلا ديعس يبأو «تباث نب ديزو .معطم

 .(57ص) یناتکلل «رثانتملا مظن» يف امك ءارتاوتم دع هنأ ىتح ؛مهنع هللا يضر

 (1۰4) «ةحيحّصلا ثيداحألا ةلسلس» يف -هللا همحر- ينابلألا ةمالعلا هححصو

 .«ةياردو ةياور يتلاقم عمس اءرما هللا رضن ثيدح ةسارد» دابعلا دمح نب نسحما دبع ةمالعللو

 هزعي مل هنأ امك !هللا همحر فلولا ركذ امك «ملسم حيحص» يف هرأ مل ثيدحلا :(هیبنت)

 زکرلا)و «حتفلا) ةعوبطم نم لك يف ءاجو )1١1/5(« «فارشألا ةفحت» هباتك يف هل يزملا .
 ثيدح نم :اهنم نييلوألا يفو ««امهريغو «يعفاشلاو «يذمرتلا :هاور» :(نطولا راد)و ««يفناقثلا

 .امهنع هللا يضر «كلام نب سنأ» نم الدب «دوعسم نب هللا دبع»

 نم (۱۱۰۲ مقر ۰۱ص) «ةلاسرلا» يف يعفاشلاو .(۲۱۵۸) يذمرتلا دنع وه :تلق

 .هنع هللا ىضر دوعسم نبا ثيدح



 ( راربألا بولق ةجهب ۶۳۰ ٠

 یهتنا «ةنسلا ةعباتمو ؛حنصنلاو و لیرجتب

 للا دابعل اهلك هروسآ يف حصتو لن اهلك هلامعا صلخا مف :

 را ايفاص هلق راصو «يفالتخالا مّدَعو «يفالتئالاب ةعامجلا 4

 .ملعأ هللاو 6 ةفآ لك نم ُهبلق ًالتما كل فالخب ناك نّمو و
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 حاتفم» يف هوحنبو «(ةلالضلا)و «(هنع)و «(هيف) :هيفو 4١( /۲) «نيكلاسلا جرادم» (۱)

 عومجم» يف اعتام اميق امالك - هللا همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيشلو ؛(۲۷۷ )١/ «ةداعسلا راد

 صالخإ :ثالشلا لاصخلا نيب ثيداحألا هذه يف عج دقف» :لاق ذإ (۱۸/۱-۱۹) «یواتفلا

 .نيملسملا ةعامج موزلو «رمألا يلوأ ةحصانمو ءهلل لمعلا

 مظتنتو «هدابعلو هلل يتلا قوقحلا عمجتو «هدعاوقو نيّدلا لوصأ عمجت ثالثلا هذهو

 .ةرخآلاو ايندلا حلاصم

 هب كرشن الو هدبعن نأ هللا قحف ؛هدابعل قحو هل قح :نامسق قوقحلا نأ كلذ نايبو

 .. هلل لمعلا صالخإ ینعم اذهو ... ايش

 قحو «هیدلاو ناسنإ لک رب لثمف صاخا امآ ؛ماعو صاخ :نامسق دابعلا قوقحو

 اهتحلصم نالو «هيلع اهبوجو نع ولخي دق فلکلا نأل ؛نيّدلا عورف نم هذهف «هراجو هتجوز

 .ةيدرف ةصاخ

 قوقحو «مهتحصانم ةاعرلا قوقحف ؛ةيعرو ةاعر :ناعون سانلاف ءةماعلا قوقحلا امأو

 لب ؛ةلالض ىلع نوعمتجي ال مهو مهعامتجاب الإ متت ال مهتحلصم ناف .مهتعامج موزل ةيعرلا
 لوصأ عمجت لاصخلا هذهف ءاعيمج هللا لب مهماصتعاو مهعامتجا يف مهايندو مهنيد ةحلصم

 ها«...نیذلا



 ١ ( راربألا ب ولق ةجهب »

 نرغجلاو مالا تدا

 سافلا يه ةلمألا و لامکلا ةو

 46 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع

 .«ةلحار اهيف ٌدجَت ٌداكت ال «ةثملا لبالاک سانلا امنإ»

 . هيلع قفتم
 : عفان داشرإو «قداص ربخ ىلع ُلِمَتْشِم ثيدحلا اذه

 - لا کلا لاو «سانلا رثکال ياش صقتلا نأ ربخآ هيي هناف :ربخلا امآ
 اهنم ترا اذاف ؛اهیکتست ٍةئملا لبالاک لیلق مهیف -لامکلا براقم وأ

 انکهو ءاهذجت دكت  بایالاو باهذلاو .بوكرلاو لمحل حلصت ةلحار
 وأ یوتفلا وأ ؛ميلعتلل حصي نّم مهنم بِختنت نآ تدرآ اذإف فک سانلا

 نم دجت کت ۲ ةمهملا فئاظولل وأ «راغصلا وأ رابکلا تایالولا وأ «ةمامإلا

 راغ ناسنالا ناف ؛عقاولا وه اذهو احلام ااف ةفظولا كلتب مو
 .لیمکتلاو لامکلا نی ةعنام يهو «صئاقنلل بیس ُلْهَجلاو ٌملَظلاو لوهج

 يغبني هنأ ىلإ لي هنم ٌداشرإ ربخلا اذه نومضم ناف :ذاشرالا امآو

 مايقلل نوحلصُي نيذلا لاجرلا ليهأت يف اوُدهتجيو ءاوَعسي نأ ِةمألا عومجم

 .(۲۳۲) (؟5651/) ملسمو هل ظفللاو (15948) يراخبلا :هجرخآ (۱)



 ( راربألا بولق ةجهب ) ۲

 ۳ ا سالاد تالا

 8 یو مرگ رم ر

 ۳ 4 ل ار ا | مت 1۳ نيدلا يف ست ةفئاط

 ةفئاط ملعلل یدصتی ناو «ةيفاك ةفئاط هب موقی ْنأو «داهجلاب َرَمأف

 .ءالؤه ءالؤهو «ءالؤه ءالؤه َنيعيِل ؛ىرخأ

 طورشلا نم هب الا متت ال ابو ءاهب رمآ ةّيِلؤتلاو تایالولاب ىلاعت ُهُرْمَأَو

 .تالّمكملاو

 الو ؛اهنم سانلل ٌدب ال ىئلكلا لع ار ةقريتذلاو دلا فئاظ ولاف

 كلذو ءاتّمالاو ءافكألا اهالوتی ناب الإ متت ال يهو ءاهب الإ مهتحلصم متت

 :لاعت هللا لاق .ةعاطتسالا بسكب «فاصوألا هذه لیصح 2 يعسلا يعدتسي

 “ھو وي م

 .ملعأ هللاو ء[١١ :نياغتلا] «متئطتْسسا ام هل تو
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 BA ( راربألا ب ولق ةجمهب )

 :نوعستلاو عساتلا ثيدحلا

 ناهَّزلا رخآ يف ةنسلاب .كسمتملا ّلضف

 5 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 .(رْمَجْلا ىلع ضباقلاك هنید ىلع ٌضباقلا نامر سانلا ىلَع يتأي»

 ."یذمرتلا هاور

 .اداشزاو ءاربخ يضتقي اضيأ ثيدحلا اذهو

 رکیو «هبابسأو ريتا لقب نام لا رخآ ى هنآ ا لك هناف :ربا امآ

 يف ةطب نباو ۱۷۱۱ /۰) «لماکلا» يف يدع نباو (۲۲۱۰) يدمرتلا :هجرخآ (۱)

 كلام نب سنآ نع «رکاش نب رمع انث يرازفلا یسوم نب ليعامسإ قیرط نم (۳۱) «ةنابإلا»

 .«رمجلا ىلع ضباقلاک هنيد ىلع مهيف رباصلا نامز سانلا ىلع يتأي» :ظفلب ًاعوفرم

 ىور دقو «يرصب خيش ركاش نب , رمعو هجولا اذه نم بيرغ ثيدح» :يذمرتلا لاق

 .«ملعلا لهأ نم دحاو ريغ هنع

 )٤۹٥١(. «بیرقتلا» يف امك «فيعض» وهو ءاذه رمع هيف .فیعض هدانسإ :تلق

 هیّوقت دوعسم نباو ةريره يبأو «ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح نم دهاوش ثيدحللو
 .(861) «ةحيحملا ثيداحألا ةلسلس» يف اهرظنا «هيقرتو

 هذهب ثيدحلا نإ :لوقلا ةلمجو» :(18۷ /۲) -ىلاعت هللا همحر- ينابلالا انخيش لاق

 يذمرتلا اهضعب نّسح دقو اميس ال «مهتم اهقرط نم ءيش يف سيل هنأل ؛تباث حيحص دهاوشلا

 .ها«ملعا هللاو هربغو



 ٤ ) راربألا ب ولق ةحهب (

 ؛ليلقلا لقا سانلا نم نيّدلاب ُكسسمتمل نوكي كلذ دنع هنأو «هئابسأو شل
 رد ءرْمجلا ىلع ضباقلا ةلاحك ِةَميظع ٍةقشمو و ةدش ةلاح يف ليلقلا اذهو

 ظ نتفو داحالاو كوكشلاو تاهبشلا نتف- ها نتفل ةرثکو «نییضراعلا ةو

 :تايتظانو ارهاظ اهيف مهكامهناو اهنذلا لا قلخلا فارصناو تاوهشلا

 .دعاسلاو نيعملا ب هل وفا ةدِشو .ناميإلا فْعَّضو

 | ال يتلا قئاوعلاو تاضراعملا هذه مفدب مئاقلا هنيدب كسمتملا نكلو

 تلخ لَضفَأ نم نينا ناميإلا لهأو ءنيقّيلاو ةريصبلا لهأ الإ اهل ُدّمِصي

 هدنع مهیظغاو ای وب بت 0

 ةلاحلا هذه ىلع مّهَفلآ اونطوی نآ مال ٌداشرإ هنإف :داشرالا امأو

 هنید ىلع َرّبّصو «تابقَعلا هذه مَحّنقا نم ّنأو ءاهنم ذب ال هنأ اوفرعی ناو
 هنيعيسو «تاجرُدلا ىلعأ هللا دنع هل ناف ؛-تاض راعملا هذه عم- هاو

 اذه اتناهز ها امو ولا رذق ىلع ةوعملا ا هلك اه ىلع الوب

 نی الو مسار سداد م قب ام هنإف ۱۶ هركذ يذلا فصولا اذهب

 ةتتشتم تاموكحو «ةقّرفتم بولقو فیعض نام !هُّمْسَر الإ نآرقلا

 نولّمعي «نونطابو نورهاظ ءادعأو «نيملسملا نيب تّدعاب ءاضغبو تاوادعو

 اهرایت فيم تفَرَج تاّیدامو ا و لا یلع ءاضقلل الو ارس

 ءاضقلا و .قالخألا داسف لا تاناغدو نالا خويا ٍةَمِطالتملا اهجا اوما و

 يه تحبصا ثيحب ءاينذلا 3 یلع سانل لابقا مث «قمرلا ةیقب

 يف ديهزتلل ةليبخ ةياعدو «نوبضفیو نوُضری او « ۳ ی غلب
 هراقتحاو نیل ريمدتو ءاينُدلا ريمعت ىلع ز ةكلكلاب لابقالاو قرخآلا

 ءازهتسالاو  es E LOTتایندلاب رابکتساو



 Y0 ( راربألا ب ولق ةحهب )

 .دابعلا هدهاش دق اهرورشو اهررشو اهراثآ يتلا دا الا ىلع ةّينبملا

 .ةململا تاجعزملاو .ةمطاللتملا جاومألاو تمکارتلا رورشلا هذه ٌمَمف

eقادصم دج - -اهریغو رومالا هذه عم- ة ةمهدملا  

 زن سال ا خر نبي ال نیل إف كلف عت نکل
 هبلق يف اتفتلم نوکی لب هةرهاظلا بابسألا ىلع ًاروصقم هرظن نوكي الو لا

 هينيع نيب جَرفلا ٌثوكيو «باّمولا ۽ ميركلا بابسألا بیم ىلإ وتقو لك

 عم َجَرَقلا ناو أرب منش دعب هل لعجيس هنأ ءةفلخُب ال يذلا دعوو

 .تاعظفملا لولحو «تابركلا ٍةَديِث عم تابركلا جیرفت ناو .برکلا

 ات خو الو لخت ال :لاوح الا هذه يف لوقي نَم نمزلاف

 تناو «ىكتشملا كيلاو دملا كل مهلل ءانلكوت هللا ىلع «ليكولا م معو هللا

 موقیو ««ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ثاغتسملا كبو ءناعتسلا

 .ريثكلا نكمي مل اذإ ءريسيلاب عتقيو ءةوعدلاو حنصتلاو ناميإلا نم هيلع رقي ام

 هل لی لا نت نو كلذ ريغ رعت اذإ دِفيفحَتو ٌرثثلا ضعب لاوزبو

 اورا نرمل ليلا نت ٠ بو هلال لک نو کارم
 .[ ۲-۶ :قالطلا]

 یلعو دمحم ىلع هللا یلصو «تاحاصلا متت ِهيَمْعنِب يذلا هلل دمحلاو

 .نیالا موي ىلإ هعابتأو ءهباحصأو ی
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 ۷ ( راربألا ب ولق ةحهب )

 2000 نيعستو [ةعست] حرش ىلع الت ةلاسرلا هذه تم

 دئاقعلاو ءةعفانلا عیضاولاو «مولعلا فانصأ يف «عماوجلا ةّيوبنلا ٠ ثيداحألا

 تةلماشلا تاحالصإلاو «بادآلاو هقفلاو .ةميركلا قالخألاو تحیحصلا

 .ةماعلا دئا وفلاو

 رفغ- يدعسم لآ هللا دبع نب رصان نب , نمحرلا دبع ؛اهتلعم كلذ لاق

 .-نیملسلا عيمجو «مهيدلاوو هیذلاولو هل هللا

 نم فلأو ةئمثالثو ٌنیعبسو ىدحإ ةنس نابعش نِم ریثاعلا يف هنم غرفو

 .ةرجفا

 فلژلا طخ نی -هریسیتو لاعت هللا نّوعب- اهلقن نم غارفلا َعقَو دقو

 نامیلس نب هللا دبع :نانلا هبر ىلإ ريقفلا ملقب به ۱۳۷۱ ةنس ناضمر ۲۷ يف

 .-نیملسلا عيمجو «مهيدلاوو «هيدِلاولو «هل هللا رفغ- ناملسلا هللا دبعلا

36 > 236 XK * 



 ؛نیبغارلا ةي :يه :ةعرْمُم ةضورو «ةسيفن ةرهوج هذه

 ؛قينأ رهظم نم هب ْترَهَظ ال ؛نيرظانلا ٌةجهبو «نيديفتسملا ٌةهَزْنو

 ذئاوف نم ةنعدوأ الو «قيقحتلاو فراعلا روهز نم هب تْلَحتو

 لهانمو اهقاذم باط ةيناد تارمئو ءاهؤانتجا ّلُهَس ؛ةليلج

 .اهبرشم قار َةَبْذَع

 لوصألاو تعنانلا دئافعلا نایب یلع تلمتشا ثیح

 نم اهرغو قیماسلا بادالاو ةعوتتلا ماكحألاو تعماجب
 ىدُه ناسنالا بيكن يتلا تا مو لعلاو مهمل میضاول

 .انيقيو ةريصب ةديزتو ادنشزو

st.دعب- مالكلا فرشأ وه مالكل حرش اهنأ | 

 ءقلخلا ملغأ مالك ُةعْفنأو .ريخلل « هعمجأو لا مالک

 ةَسيفنلا هزونکو ةقيرشلا هديصاقمل نیو ك لمح مهجصفاو

 هللا هازج- يدْعّسلا رصان نب نمحرلا دبع لضافلا خيشلا اهُملقي

 .ةقرشم هقيقحت سومش تلاز الو -آربخ هلهأو مالسإلا نع

* 2( 
 ری همولع ٌرودبو

2 2 2 23 

 .(م1907 - ه۱۳۷۲ ةنس) ةيدمحم ا ةنْسلا ةعبطمب يقفلا دماح دمحم خيشلا ةعوبطم ليذ نم (۱)

 .(فراعملا .ط -765ص)



 اعلا اترتا

 .ةينارقلا تايآلا سرهف - ١

 .ةيفلسلا راثآلاو «ةيوبنلا ثيداحألا سرهف -۲

 .ليدعت وأ حرجب مهيف مّلكتملا لاجرلا سرهف -۳

 .ةروثنملا دئاوفلاو لئاسملا سرهف - ؛

 .عجارملاو رداصلا سرهف -

 .يلامجإلا تایوتحا سرهف - ١
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 ۳۰۲ :4البت تمام يف هللا بکر ذإ»

 تع۱۰ ۰۱۹۹ :6زخ لا ار نإ الج

 ۳۶ :4سصاخلا ندا هلل 9

 ۹ :© ءامّسلا ىف ام ملع هل هلك ما

 ت۸ :( نور ڪ تمل وون منهج سی

 ۳۵ 6 بیا لک دعم لاو

 ۱٤۳ ت ینو

 1۲ نیس اعلام وسعو اونمآ آلو

 ۷ :(اوماقتسا من لا ايم ارا زلال

 ۳۳۹ < تانآيف اد نیز نو

 ۳۳ ا ارش آر هل 9

 ۳۷۹ وا يذلا مهلا ناو

 ۱۰۰ لا رم هل 7 ناو

 ٩۳ :«تانامأل ذأ كح أَ ۳

 ۱۳۰ : 6 5 هلا بیو تا بحب هلا إف ۱

 ۱۳:6 یه امر ناڪ ارج نا

 ت۲ ۹ مس طارص ىلع يرو

 ةينآ قلا هتايآلا یرسف

 ۳۹A ۸ تون هو

 ۱۰ بعمل ارش ل

 تە :4 الان لغسل كرما 2 نقال انف

 ۳۵۷ :€ ةر ضایع ام امج انإ»

 ۳۹ تم 5 ۳۹

 ۳۶۱ :€ خاو اا یف ین تا

 ت ٤۱٦ :«ًائيشدا راد

 ۱۸۳ : نکا ٠ تفت 3

 ۲۹۰ : 6و 6 نما 3

 تالا نیم نيل 2 یخی امو

 تا۱۱6 : لا ارقام نع ن

 ١ 44 :4ٌميلَع ظبفع ينل

 ۱9 ذی شدن هللا یک نی هان

 ۱۸۷ : او اب ةفرغلا نرخ كلوا

 ت۹ :«رماصنألاو يدبألا لأ
 ۲۹ : «ضررألا نرخ ىلع ينلعجا»

 ۳۹6 ۸۳۲6 ۰۲۸۷ : نسخ يه ۳ . ذال

 ۹٩۱ ین کر و ىلإ اذل

۲ 



 رب

 ۱۱۰ :«ملظ ر و أو

 ۱۰ : :4 رو ءا يب وقف يذلا

 ۳۷۹ :للا مس اف ارال

 ۱۰ 4 اودعا) ۱

 ( س - ب )

 ۲۳: وو دلا ہو لسا نم یک
 ت ۱ : ام نب نجح لڪ بک ينؤ»

 ت۰ :«نيثا نا نم جرن يو

 ۷٥ :4 رخ ندع تان 9

 ت١ هی او من

 ۱۳۹ :ةا ڪک تم رح#

 ۳۲ :«نرملا 0 2 ۳

 ۳۵ 6 :المأ یر ما كل كم دنع بخ

 ت۷ :«ىوتسا شرم ار 0 را

 ۳:۷ :«تاوهتلا بح سائل زن

 ۳۷۸ : اذه رس يذلا نحس

 ۱5۷ :6بفرا اور فک نزلا بولت يف یاس

 ( فر

 ت۸ ااا اولخداذ»

 ۲1۱ لا هه اوحاصف»

 ۱۳/۸ نی نزد مو دنا

EESتا۳۳ ۵۹  YY 

 تر 5 :4رڪتاا را آسان

 ۲2۳ :«ببقلل  تاظفاع تا تاعلاملاف)

 ۲6۲ :( د کل باط ام ارځڪ او

 ۱۵۸: اد از
 1١ :4ةلالّضلا هلع ناتو یدک اف

 ۱ رخ سیف دل نإ مضوناکن»

 ۱۱۰: لبه

 ۱۳1 4م اد ای م اودجت لوو
 و رر

 ۲ ي ین نره
 رم

 ت۷ :« انا نک حر نفل

 ۲۳۱۹ ی ديخأ نم هل يع نف

 ت۸ :«ىنأ و وا اض رک ڪن اڪ يو

 ت۷ رس ىلع وا ارم مک اڪ رو

 (ك- ق)

 0 ی ينم ما نت

 م45 شر ها لضم لقط

 ت ۷ : ها ةن مرح نمل
 ۱ ا
 ۳٩۱ ۰۳۹۰ :ڳ حا هللا ره نقط

 ار 3 ر

 ۳6۲ :© اونرلسأ نذلا يداعا لق
 ٤ ي مرور

 ۳۹۷ :«هللاب اكمآ اولوق»

 ۳۷:6 نم رک يف ريخ الو
 ت۱٥ . کام ين ولا سد

= 



 ۱۸۰ :«ىَقش دن ال

 ۳۹۳ 6 نر شا فکس هو

 ۳۲ :«وحلاب يي هوم هللا کد ص و

 ۲۸۸ :€د شو اونسحأ ذلل

 1/14 يتلا هز هزه يف اوسخ نذل

 ۳۹۲ :6زل لو مو دل حلق

 ت۷٧ : يدي تقلخ 1

 ت۹ کدام نوعا

 ت۹ : « اڪ رشا ام هللا اش ولو

 ت۹ ا

 ۱ ۳۸۰ :«اوامع 3 رسا نیل يري

 ٤ 6 ڪر او نر سنو

 ۱3۸ 64 5 اوشا

 YY : يكس نت وذ قفل

 (ه - ۾ 7

 شو هو نر یا يف دك عج 3

 ۳۱۶ ۲۳ ۲ :( کبد 24

 ۱ ۹.از رج

 ۳۷۰ لر يبيع انس دلو لبنی
 ۹۸ :(نیک وأ اب ىصوبر و نبی
 45 بیم وتسع ا ضمن سو

 ۲۸۸ :6 نسخ 3 نسخ "ارج لهو

 ۱۸۳ داع رع نو

 ۲۸۲ : ڪا يلا هللا لاك نت دوو

 ول
 ۳۵۷ : اسم نم كلف نم اسما نم لاو
 ٩ ور ما اونيعتساو#

 ۸0 اش دب ارڪ رشت ۷ وهلا رد

 ۳۵۸ : رج الف لا 7

 ۲۲ 27 ماجتسا کشم هک نإ 52

 تا رس ىلع وأ ىصْرَ تك نو»

 0۷ "ىلا كم ىلإ ناو

 ت۹۰ : و 9۳ سو

 . و رم
J 

  aی ۳ ۱ ٩ 6

 ۱۰ :6ت ما هی تن نو

 ۳ :«سانا ۶ رم لاو ا نوت نذلاو»

 ۳۵۹ :«ناكلالا تانا

  ت۸۳ :یرتنو را یار

 ت۹ 5 اصور قحاب اًوصاوو»

 ته 4:4 وك كيا و

 5 رخ كلذ ۳ اتو اشر

 00 کم نور غم یا

 ۳۷۹ : 4ك سی ةَعَص و هم هاو

 ۲۲ :«باقّرلا يقو»

 ۳6۱ :4 ركل بحت نعال كر لو

 ا



 ر

 ۳۳ :( لع نم مع ا« ىلإ اتو

 ۳۸۱ قد 1 يخ بم لقو»

 ۲۳۹۸ فرش و ارشاد الکو)

 ٩۰۱ :6 كحول ءاهتسلا اتؤت الو#

 ۷۵۰ :4: كاملة ضرع هللا امت الو»

 ۳۹6 ۶ سا الو ةئمسحلا يوتست الو)

 YAR ۷ ڪس فا اوست الو#

 AY ری ی کت نکتو

 ۷۰ :«ارامع نم تا مد لکلو 2

 ۳۹۲ : سس

 ت۱٤ :«أرذن رق لڪ يف اتعب انس زر

 ۳ :بماخُم هلا و اوما او

 ۳۳۹ لحن رهف + ءيش نم رتنفآ و

 ت7 هاش نأ التو ءاشت امو»

 تا وزنی بس لک انز)
 ۸۳ : 4ةناح اور و و ا ناڪ او

 ۳۲ با از الإ كح ياو

 ۳۳:۹ موقت نزلا لک

 ۱۸۹ ی راح نکا وو

 ت۰ : نينا لا نو نی لالا نيو

 ۳۰۹ ۳۳ :4 هو مسلما نم ادد نسخا یوو

 0 .«وللا ىلع رفا ملت و

 ۲۵ ۳۷۳ : احس رحم رخ هل خیل نو

 و 3

 0 :4 أرسم ورم نب هل ليلا قير و

 0 : 4بلس وه هللا ىَلَع لك لكم و

 ۳۰: رو لا ىلإ | رج هنر و
2 ۳۷ 

 ت۳ ۹ هل ئاش دفع مع سو

 هان ف نا نم و

 ۳۱۵ :د ا

 ( ي )

 0 :4هتا لح هللا ومنا اونمآ یا ا

 و : درس و اوکو هلا ول اون نزلا اج
 ت۱۲۱ :6مق اذإ اونم نیل هاو

 ت۱۰۵ :دللا ىلإ ايت اونمآ يذلا اہ

 ۱۹۵ :«رايملا ڪلڪ بنک من 3

 )۰ ۳ ا ع ازت ام 3

 ت۷۹ :ڳاړ نڪ ناک ازوکومآ نا

 د: ڪڪ يزاد ڪر سا او
 س ٍرهاح 82 3

 ۳۰ تلخ یلع ارم صم نم را

 ۳۹۵ :4 وراق ينوآ ملثم ان تيان

 ۳6۲ :4اذع لف تم یتا

 ۱۸۹ : ڪن ان زا هلا مر

 ۳۷ :هللا تضر

 ۱ :یتفاسلو

 1۳ ڪک شب أل در

 ۳۳ ۸ : ربل دکل در
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 رم

 YoY :(رذتاب نوفر ۳4۲ :؟ض رم الو ت تو مسلا يف سس

 ۱۱۲ :تانلو نما یرت میل ۳۷ :«ادنأ هلثمل اوذومت نأ هللا مکس

 11 :«ةناوط رمح ن هللا ب يدي
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 ةيفلسلا راثآلاو ةيوبنلا شريد اح الا س ره

 رثألا وأ ثيدحلا فرط

 ءافعضلا ينوغبا

 تنک امثیح هللا قتا

 ةئيس تلمع اذاو هللا قتا

 مجتحا

 اخ مهنسحأ

 دوعسم نبا /لتقلاو دلجلا اوءردا

 نيملسملا نع دودحلا اوءردا

 يعازوألا /مرحي نأ لجو زع هللا دارأ اذإ

 نيعلا نم متلسغتسا اذإ

 همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ

 هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإ

 دهتجاف مكاحلا مكح اذإ

 ةأرما مكدحأ بطخ اذإ

 ايؤرلا مكدحأ ىأر اذإ

 هاخأ لجرلا داع اذإ

 هللا دمحف مكدحأ سطع اذإ

E 

 ت 17

 ٣ت
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V۲ 

  ۳ت

 ت۳
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 ت۳



 لقيلف مكدحأ سطع اذإ

 لصف كتالص يف تمق اذإ

 هلمع عطقنا دبعلا تام اذإ

 داسا لا فرقا

 هيلع لضف نم ىلإ مكدحأ رظن اذإ

 سانلا بر سابلا بهذأ

 اقفانم ناك هيف نك نم عبرأ

 ضرألا يف نم محرا

 اوم رت اومحرا

 رثآ / لذ موق زيزع اوم را

 الإ دجسم اهلك ضرألا

 ةحورلاو ةودغلاب اونيعتسا

 مكيخأل اورفغتسا

 كلام /لوهجم ريغ ءاوتسالا

 كلام /مولعم ءاوتسالا

 ةزانجلاب اوعرسآ

 يتعافشب سانلا دعسأ

 اورجؤتلف اوعفشا

 هب كرشت ال هللا دبعا

 ملكلا عماوج تيطعأ

 ظ دحأ نهطعي مل اسمح تيطعأ

 امرج نيملسملا مظعا

- ۳۷ 

 ۱۷۲ نت + ”5

 ٥ت
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 سیم لكف اولمعا
 جاحلا لعفی ام يلعفا

 جاحلا يضقي ام ضقا

 ؟اوملعی ملذإ اولأس الا

 وأ ًالالح مرح اطرش الإ

 . نئاخلا ةداهش زوجت ال الأ

 كركش مظعأ ينلعجا مهللا

 اراكش كل ينلعجا مهللا

 ادعس كنكا مهللا

 افلخ اقفنم طعأ مهللا

 لوألا تنأ مهللا

 انرفس يف كلأسن انإ مهللا

 ىدهلا كلأسأ ينإ مهللا

 منهج باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 لامعألا نسحأل يندها مهللا

 ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا

 دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا

 اهلهاب ضئارفلا اوقحلا
 نورسییف ةداعسلا لهأ امآ

 نیلجرلا باضخب رمآ

 أوتع سانلا دشأ نإ

 ةالص مكداز هللا نإ
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 يلو يل ىداع نم :لاق هللا نإ

 قح يذ لك ىطعأ دق هللا نإ

 ناسحإلا بتك هللا نإ

 اثالث مكل ىضري هللا نإ

 رس ام اماوقأ ةنيدلاب نإ

 نذؤي الالب نإ

 هارت كنأك هللا دبعت نأ

 مكلاومأو مكءامد نإ

 ةرضخ ةولح ايندلا نإ

 رسي نيدلا نإ

 ىنم ىتأ كي هللا لوسر نأ

 هحير ريغتي نأ الإ رهاط ءاملا نإ

 ءيش هسجني ال ءاملا نإ

 يتمآ نم سلفملا نإ

 رتشالا /نوعمسي ام مهب غشفت دق سانلا نإ

 كانعياب دق انإ

 هللا نم ةانألا

 ضرألا يف هللا ءادهش متنأ

 مهزانم سانلا اولزنأ

 مكنم لفسأ وه نم ىلإ اورظنا

 هب مكترمأ ام اورظنا

 هللا هجو هب يغتبت المع لمعت نل كنإ
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 ةماسأ /هملكأ ال ينأ نورتل مكنإ

 تاينلاب لامعألا امنإ

 ةينلاب لامعألا امغإ

 هب متؤيل مامإلا لعج اما

 رفن ةعبرأل ايندلا امنإ

 لاؤسلا يعلا ءافش امنإ

 ةئملا لبالاک سانلا امن

 ريج يتأي ال هنإ

 الا ةوبنلا تارشبم نم قبي مل هنإ

 يمدآ لک ىلع حبصي هنإ

 سجر اهنإ

 مكدحأ ةالص متت ال اهنإ

 سجنب تسيل اهنإ

 نعدت الف «كبحأ ينإ

 ييده تدلقو يسأر تدبل ينإ

 اتش كل كلمأ وأ

 ملكلا عماوج تيتوأ

 ثالثب و يليلخ يناصوأ

 بذكلا نإف بذكلاو مكايإ

 ببطت بيبط ایا
 نوعبسو عضب نالا

 وشلا نم ءىرما بسكب
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 مدخلا ارك
 الوسر ًادبع لب

 رايخلاب ناعيبلا

 يعذلا ىلع ةنيبلا

 رفن ةثالث امنيب

 يشمي لجر امنیب

 هللا نم ينأتلا

 تابيطلا تاولصلاو هل تايحتلا

 ائيش هب كرشت الو هللا دبعت

 نمؤملا ىرشب لجاع كلت

 عبرأل ةأرملا حكنت

 ملسم بلق نهيلع لغي ال ثالث
 مهنوع هللا ىلع قح ةثالث

 رمحلا ربیخ موي لي هللا لوسر مرح

 ملسملا ىلع ملسملا قح
 معنأ يذلا هلل دمحلا

 منهج حیف نم محلا
 ريخ الإ يتأي ال ءايحلا

 (نميألا هبناج ىلإ راشأو) «ذخ

 مككسانم ىنع اوذخ

 مککسانم اوذخ

 ج

۲۹۹ 

 ت۸
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 فورعلاب هلام نم يذخ

 قساوف س

 مكرم يود
 ةثالث لجو زع هللا دنع نیواودلا

 ةحيصنلا نيدلا

 ةدحاو نيملسملا ةمذ

 نمحرلا مهمحري نومارلا
 مالسإلا رمألا سأر

 يل رفغا بر

 ينم راو يل رفغا بر

 هليلخ نيد ىلع لجرلا

 اححمس ادبع هللا محر

 نيعلا نم ةيقرلا يف صخر
 نيدلاولا ىضر يف هللا ىضر

 دلاولا ىضر يف برلا ىضر

 هللا نم ةحلاصلا ایژرلا

 اذه انل رخس يذلا ناحبس

 ىلعألا يبر ناحبس

 ميظعلا يبر ناحبس
 باذعلا نم ةعطق رفسلا

 هدمح نمل هللا عمس

 ديز /ىلوطب أرقي 96 ینلا تعمس

 -ع 6۲
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 ةرهطم كاوسلا

 ثالث يف ءافشلا

 لاقعلا لحك ةعفشلا

 اهبثاو نمل ةعفشلا

 ضمرت نيح نیباوالا ةالص

 حبصلا ةالص لص

 نيملسملا نيب زئاج حلصلا

 منغلا ضبارم يف اولص

 ينومتيأر امك اولص

 ةعمجلاو سمخلا تاولصلا

 ةفرع موي مايص

 دوهيلا نإف مكتينفأ اورهط

 مكدحأ ءانإ روهط

 ناميإلا رطش روهطلا

 ةثالث ملظلا

 ةمايقلا موي تاملظ ملظلا

 نمؤملا رمأل ابجع

 ةره يف ةأرما تبذع

 ةرطفلا نم رشع
 ةنسلا نم ةرشع

 ةرطفلا نم ةرشع

 تذخأ ام ديلا ىلع
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 ذاعم /ملعلا بلطب مكيلع

 ةعاطلاو عمسلا مكيلع

 ةعبس هيف يدنهلا دوعلا

 هركي ام مكدحأ ىأر نإف

 سنأ / هللا لوسر بحأ انأف

 ةالصلا ىتمأ نم ادحا تكردأ امنيأف

 موذجا نم رف
 سم ةرطفلا

 ءافش ءادوسلا ةبحلا يف

 رجأ یرح دبک لک يف

 متعطتسا اميف
 هللا مهلتق هولتق

 ملسأ نم حلفأ دق

 اوغلبت دصقلا دصقلا

 ةعفشلاب ي هللا لوسر ىضق

 مقتسا مث هللاب تنمآ لق

 لدعت دحأ هللا وه لق

 عمدت نيعلاو نزحي بلقلا

 يتنس ريغب نونتسی موق

 رمع نبأ /نوعيابتي ةيلهاجلا لهأ ناك

 موص ىرحتتي 96 ینلا ناك

 روقعلا بلكلا لتقب رمأي ناك
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۳۸۷ 
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 قحلا رطب ربكلا
00 
 ربکلا ربك
 نيميلا ةرافك رذنلا ةرافك

 اوقدصتو اوبرشاو اولك

 هسفن ناد نم سیکلا

 لباق ىلإ تيقب نئل

 كيلع ءانث یصحا ا
 هل ةنامآ ال نمل ناميإ ال

 نئاخ ةداهش زوجت ال

 ةنظلا يذ ةداهش زوجت ال

 ائيش فورعلا نم نرقحت ال

 كانا نم نخت ال

 بضغت ال

 نيتنثا يف الإ دسح ال
 ةرثع وذ الا ميلح ال

 رارضالو ررض ال

 زارض الو ةرورض ال
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 ت۹

 ت۳
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 ۹٦ت ٩۷
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 ةيصعم ف ةعاط ۷

aS 

 ررضل تولا مكدحأ نينمتي ال

 نابضغ وهو نينثا نيب دحأ مكحي ال

 املسم عوري نأ ملسمل لحي ال

 هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي ال

 سانلا محري ال نم هللا محري ال

 ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا دري ال

 نولءاستي سانلا لازي ال

 ةنمؤم نمؤم كرفي ال

 مكدحأ ةالص هللا لبقي ال

 دبعب رح لتقي ال

 رفاكب ملسم لتقي ال

 تئش نإ يل رفغا مهللا :مكدحأ لقي ال

 دحاو رحج نم نمؤملا غدلي ال

 هاوه نوكي ىتح مكدحأ نمؤي ال

 حصم ىلع ضر۶ دروي ال

 اهكسن يتمأ ذخأتل

 مككسانم اوذخأتل

 نيهبشتملا هللا نعل

 اهلجعت دق ةوعد ين لكل

 ةباجتسم ةوعد ىن لكل

 ت۱

 ث0۸ ت۷

۳۶6 

71 



 الاه لانا ول

 ام يرمأ نم تلبقتسا ول

 مهاوعدب سانلا ىطعي ول
 ةعرصلاب ديدشلا سيل

 ةسمحخ نود اميف سيل

 لالا اذه نم كاتآ ام

 الا ءاد هللا لزنآ ام

 هيلع هللا مسا رکذو مدلا رهنآ ام

 | نوماس اوان

 سنأ / انحرف ءيشب انحرف ام

 دابعلا حبصي موي نم ام

 هبر هملكيس الإ دحأ نم مكنم ام

 هدلو دلاو لحن ام

 لام نم ةقدص تصقن ام

Eا ل  
 ويلك هاما

 سجني ال ءاملا

 كسملا لماحك حلاصلا سيلجلا لثم

 ءوسلاو حلاصلا سيلجلا لثم

 هسفن دهاج نم دهاجا

 نيميلاب ىلوأ هيلع ىعّدملا

 هليلخ نيد ىلع ءرملا
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 ت ۳۹۵ ت۹
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۳۷ 
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 ت ۷

 ت۳۳ ۲
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 بجا نم عمه

 ةالصلاب مکدالوآ اورم

 ملسلا وخآ ملسلا

 ق نيم ملا
 مهژامد ًافاکتت نوملسلا

 رمع /لودع نوملسلا

 مهطورش دنع نوملسلا

  مهاوس نم ىلع دي نوملسلا

 ملظ يتلا لطم
 برلل ةاضرم «مفلل ةرهطم

 ملسم ةزانج عبتا نم

 هقزر يف هل طسبی نأ بحأ نم

 . رانلا نع حزحزي نأ بحأ نم

 انرمأ يف ثدحأ نم

 سانلا لاومأ ذخأ نم

 ناطلسل حصني نأ دارأ نم

 هللا باتك يف سيل اطرش طرتشا نم

 مهسفنأ ىلع نونمؤملا هنمأ نم

 مهنم وهف موقب هبشت نم

 بط هنم ملعي لو ببطت نم

 ءرملا مالسإ نسح نم

 ليللا رخآ نم موقي ال نأ فاخ نم
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 ىده ىلإ اعد نم

 ىلتبم ىأر نم

 هيلإ قبسي مل ام ىلإ قبس نم

 لجر ىلإ رظني نأ هرس نم

 . يلع /لتقي ال نأ ةنسلا نم

 ةرمعب لهي نأ ءاش نَم

 هعبتأ مث ناضمر ماص نم

 نيتعكر ىحضلا ىلص نم

 هب هللا راض راض نم

 هلجأ رضحي مل ًاضيرم داع نم

 هيلع سيل المع لمع نم
 ينم سيلف شغ نم

 انم سيلف انشغ نم
 ربش ديق بصغ نم

  ةضمضلا :ةرطفلا نم

 هللا ةملك نوکتل لتاق نم

 ادمعتم يلع بذک نم

 محري ال محري ال نم

 هللا همحري ال سانلا محري ال نم

 روزلا لوق عدي مل نم

 هللا عيطي نأ رذن نم

 اريخ هب هللا دري نم
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 هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا

 ناينبلاك نمؤملل نمؤملا

 سانلا هنمأ نم نمؤملا

 مهؤامد ًافاکت نونمؤملا

 مهاوس نم ىلع دي نونمؤملا

 نارذن رذنلا

 نخد هيفو «معن

 نيتعيب نع 5 هللا لوسر اناهن

 ةاصحلا عیب نع 3 هللا لوسر ىهن

 عبرأ لتق نع ىهن
 ثيبخلا ءاودلا نع ىهن

 نينسلا عيب نع 8 ينلا ىهن

 هدابع بولق يف هللا اهلعجي ةمحر هذه

 ؟..الإ نوقزرتو نورصنت له

 اراصتخا ثيدحلا يل رصتخاو

 اولخدت ال هديب يسفن يذلاو

 يحمر لظ تحت يقزر لعجو

 ءافش ءادوسلا ةبحلا يفو

 اناوخإ هللا دابع اونوكو
 اهب يغتبت ةقفن قفنت تسلو

 هيلع هللا ققش قاش نمو

 هللا هفعي ففعتس د نمو
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 مهاوس نم ىلع دي نينمؤملاو

 ريبدتلاك لقع ال 57

 موصتل كن ورمع نب هللا دبع اي

 لأست ال ةرمس نب نمحرلا دبع اي

 - هللا قتا ذاعم اي

 ظ مكدحأ ناطيشلا يتأي

 رباصلا نامز سانلا ىلع يتأي

 ضباقلا نامز سانلا ىلع يتأي

 ةعاضرلا نم مرحي
 هللا كرب

 اورسعت الو اورسي

 یمالس لک ىلع حبصي

 نیلجر ىلإ هللا كحضی

 نیکیرشلا ثلاث انآ :ىلاعت هللا لوقی

 يدبع نظ دنع انآ :ىلاعت هللا لوقي

 مكلاب حلصیو هللا مكيدهي

 مهؤرقأ موقلا مؤي
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 ۲۷۸ :دئاف نب مدآ

 ۱۰۲ :يميتلا ميهاربإ

 ۲۷۱ :تباث نب دمحم نب ميهاربإ

 ۳۰۸ :ناورم نب دمحم نب ميهاربإ

 ۳۱۹ :يناسغلا ىيحي نب ماشه نب ميهاربإ

 ۱۳۶ :ميكح نب صوحألا

 ۳۱۷ ۰۱۰۲ :شمعألا

 ( ج - ب )

 ۳۵۸ ۰۳۵۷ :يسينتلا ركب نب رشب

 ۱۳۳ :دیلولا نب ةيقب

 ۱۳۵ :سايإ نب رفعج

 (حر

 ۱۵۳ :روعألا ثراحلا

 ۱۵۲۰۱۵۱۰۱۰۱۰۸۹ :تباث يبأ نب بيبح

 ۳۷۸ :ةأطرأ نب جاجح

 ۲۱۸ :يرصبلا نسحلا

 71١ :يبحرلا سيق نب نيسحلا

 .باتكلل يقيقحت يف درو اميف صاخ وهو )١(

ودسعت وأ حرجب مكيف ملشتملا لاجرلا س رهق
 (۱)ل

 ۱۳۶ :رانید نب رمع نب صفح

 ۸۰ :يلاسلا ملسم نب مكحلا

 ۲۱۰ :يبحرلا سيق نب نيسحلا = شنح

 (ز-خ)

 ۳۰۸ ۰۳۰۷ :يناسارخلا نمحرلا دبع نب دلاخ

 ۲۸ :سيف نب ةفيلخ

 ۳۱1۸ :جارد

 ۱۱۳ :حيبص نب عيبرلا

 ۱۳۳-۱۳۵ :دعس نب نیدشر

 ۳6۷ :قیرخ نب ریبزلا

 ۲۸ :ةیطع نب ایرکز

 ۳۷ ۷۵ یا رع

 (ط - س )

 ۳۱۷ :نانس نب دعس

 ۰۸ :ريشب نب ديعس

 5711 :نايح نب ديعس

 t٤ :يسيقلا ديعس

 ١١1 :دمحم نب ةملس
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 ۱۳۵ :يميتلا ناميلس

 ۲۵۸ :فرصم نب ثراحلا نب نانس

 ۲۳۱ :رباج تنب ةديوس

 ١١5 :ىسوم نب ةقدص

 ۲۸۰ :فوع نب هللا دبع نب ةحلط

 (ع)

 ۳۱۰ :زازخلا حلاص نب رماع

 1۰۷ :قرزألا لضفلا نب سابعلا

 ۲۸۰ :دمحم نب ىلعألا دبع

 ۳۵۸ :نيرشعلا يبأ نب بيبح نب ديمحلا دبع
 ۲۳۱ :دحاولا دبع نب ديمحلا دبع

 ۲۸ :قاحسإ نب نهرلا دبع

 ۲۲۳ :ينامليبلا نمحرلا دبع

 ۲۷۹ :يندملا ينهجلا بوقعي نب نمحرلا دبع

 ۲۵۹-۲۲۰ :بونجلا يبأ نب مالسلا دبع

 ۲۰۸ :يصيصملا نيسحلا نب هللا دبع

 79 :ورمع نب ديز نب هللا دبع

 ۳۰۸ ۰۱۱ :يرمعلا رمع نب هللا دبع

 ۲۰۸ :ورمع نب هللا دبع

 ۲۰۹ :ناميلس يبأ نب كلملا دبع

 ۹1 :يبصنلا داعم نب كلملا دبع

 ۳۱۷ :لهس نب سابع نب نميهملا دبع
 ۱۹۸ :نومیم نب دحاولا دبع

 ۳۱۸ :رحز نب هللا ديبع

 ۲۵۹ :بهوم نب نمحرلا دبع نب هللا ديبع
 47 :نمحرلادبع يبأ نب ةعيبر نب دمحم نب نامثع
 ٤۱۳ :يرماعلا ءاطع

 ۱۳۳ :ديلولا نب ةيقب نب ةيطع

 ۲۳۱ :سرضم نب رمسأ تنب ةليقع
 ۲۸۹ :رامع نب ةمركع

 7١9 :ناميلس نب ىلع

 ۲۰۵ :صفح نب دمحم نب يلع
 ۱۳۹ :ناعدج نب دیز نب يلع

 ٤۲٣۳ :ركاش نب رمع

 ( ل - فر

 ۱۱۹ :ةلاضف نب جرفلا

 ۳۲۰ :دمحم نب مساقلا

 ۰۷ ۰۳۲۱۷ :ةداتف

 ۳۰۵ :نهرلا دبع نب ةرف
 ۱۵۱-۱۵۳ :ءالعلا نب لماکلا

 ۲۰۸ ۰۲۰۷ :ورمع نب هللا دبع نب ريثك

 46 :ةؤولؤل

 (م)
 ۳۹ :دمحم نب يضالا

 (۰۷ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ :حابصلا نب ىنثملا

 ۲۲ ۰۲۲۳ :ثراخلا نب دمحم

 ۲۸۰ :رجاهلا نب ديز نب دمحم

 775 ۰۲۲۳ :ينامليبلا نمحرلا دبع نب دمحم

 ۲۸ :نامثع نب دمحم

 ۲۳۸-۲۰ :نالجع نب دمحم

 ۱۳۷ :رامع نب دمحم

 ۳۰۲ :يفقثلا ريثك نب دمحم

 ۲۷۹ :يجنزلا دلاخ نب ملسم
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 ۱۲۰۳ :يضلا ناسيك نب ملسم

 ۳-۱۲۵ ا م

 ٤۱۹ :ةعافر نب ناعم

 ۲۰۸ ۰۳۰۷ :يضلا دواد نب ىسوم

 ۲۱۱ :ورمع نب ىسوم

 ۱۱۳ :يعمزلا بوقعي نب ىسوم

 ۱۷۶۱۵/۹۰۰: يدش ىلا رو نوم

 (و - ن )

 ۲۵۷ :دايز نب لقمهلا

 ۱۲۳ :حارجلا نب عيكو

 1514557 مل نيا نيلولا

 ( ي )

 ۲۰۹ :ةدئاز يبأ نب ىيحي

 ۲۸۹ :ريثك يبأ نب ىيحي

 ٩۰ ۸۹ :ناميلا نب ىيحي

 ۱۱۳ :يشاقرلا نابأ نب ديزي

 ۱۱ :سونباب نب ديزي

 ۲۷۷ ۰۲۱۷ :يقشمدلا دايز نب ديزي

 ۱۰۳ :يميتلا كيرش نب ديزي

 ۳۰۰ :يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي

 ۱۰۲ :ريكب نب سنوي

 ( ىنكلا )

 ۳۸۸ 0۳۱۷ ۱۳۹:يعيبسلا قاحسإ وبا

 :سايإ نب رفعج رشب وبآ
۱۳۵ 

 1۲ :ميرم يبأ نب ركب وبأ

 ۳۸6 :شایع نب ركب وبأ

 ۲۵۷ ۲17 :جرعالا ناسح وبآ

 ٩۵ :يراصنألا ينزالا سيق نب كلام ةمرص وبآ

لا نب ورمع نب هللا دبع یوم سوباق وبآ
 ۳۹1 :صاع

مع نب دیز نب هللا دبع = ةبالق وبا
 ۲۹ :ور

 ( ءاسنلاو - ءانبألا )

 ۲۹4 :زیزعلا دبع نب كللا دبع :جیرج نبا

 ۲۳۱ :ةليم تنب بونج ما

 $ دنع داد د
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 ةروثنملا تئاوفلاو لئاسملا سرمف

 .ديحوتلاو ةديقعلا ملع :ًالوأ

 :ناميإلا #

 ۳۹۰۱۹۹ ۷ هلومشو نامیالا -

 50 هعرفو «نامیالا لصأ -

 14 ۱ صقنیو ديزي ناميولا -
 ۳۹ صالخالاو لامعالا نم بلقلاب موقي ام لضافتب لامعألا لضافت -
 00 . دبعلا يف رفكلا لاصخو ناميإلا لاصخ عامتجا -

 تا نيدلا لوصأ عمجت لاصخ -

 :ردقلا *

 +6 ةتسلا ناميإلا لوصأ نم :ردقلا -

 5 ۱ ردقلاب ناميإلا ةفص -

 ۸۰ ةعفانلا بابسألاب لمعلاو ردقلاب نامیالا نيب عمجلا -
 ۳۷۲ ۱ بّیسملل قلاخ ماتلا ببّسلا قلاخ -

 1۱ دابعلا لاعفآ قلخ -

 ف اولمع امم تاجرد لکلو -

 ت۹ ۸ ناطیشلا لمعو «ول» لامعتسا -

 11 هل قلخ امل رسم لک -

 :تافصلاو ءامسألا *

 1۱۵ + ۲ تافصلاو ءامسألا باب يف ةمصعلا -

 ت۹ تعءاج امك اهورمأ -

 5١١ 8 ىضرلا ةفص -

 0 ج

—- £00 



 ناجا فر
 قلطلا ولعلا ةفص -

 نيعلا ةفص -

 مالكلا ةفص -
 ةبحلا ةفص -

 هجولا ةفص -

 ی فش
 هناحبس هللا ةمحر -

 هناحبس يرابلا تافص ةيفيك نع لئاسلا باوج يف ةدعاقلا -

 شرعلا ىلع هناحبس هللا ءاوتسا ىلع فلا عامجإ -

  :رقلا باذع #

 هباذعو خزربلا ميعن ثیداحا رتاوت -
 كلذ هجوو ؛حالصلاب لالحخالا :تاذعلا بیس -

 ۱ هتوم دعب راثآ نم دبعلا ىلإ لصی ام -
 بونذلا تارفکم نم صوصنلا يف ءاج ام لوح ةدئاف -

 یمظعلا ةعافشلا #

 :ةمامالاو ةرامالا #

 رم الا ةالو حصن يف فلسا جهنم -

 بسانلا نيللا مالکلاب ةسائرلا بابرآ عم مالکلا -

 كلذ يف روذحاو «ةرامالا لأسي نأ دبعلل يغبني ال -

 :قرف ۴

 نیطایشلا سواسو عفدو «داحلإلا هبش لاطبإ -

 لطابلا جراوخلا بهذم -
 .ةيوبنلا ةسلاو ؛نآرقلا مولع :ًايناث

 عیضاوم نم نآرقلا هيلع لمتشا ام -

 85 لوسرلا عبتم ىلع نيعتي ام -
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 اهدعب امف ۲ ال ىنلا صئاصخ -

 .همدع وأ عامسلا توبث :لاجرلا ملع نم *

 ت ۱ ۱ سابع نبا نم تباث يبأ نب بیبح عامس -
 ت٦ صاقو يبأ نب دعس هيبأ نم دعس نب بعصم عامس -

 ت۸٣ ۱ ۱ ءاطع نم يعازوألا عامس -

 ت۶ قرس نم الا ةباحصلا نم دحأ نم ينامليبلا نمحرلا دبع عامس مدع -

 ت ۲۲۵ - ت٤ ۱ بيعش نب ورمع نم جیرج نبا عامس مدع -

 تا٩ بلاط يبا نب يلع نم نيسحلا نب يلع عامس مدع -
 تا۰ لَو ينلا نم ديعس نب ورمع عامس مدع -

 ت5 دوعسم نب هللا دبع هيبأ نم ةديبع يبأ عامس مدع -

 ت۸۹ ةشئاع نم بيبش يبأ نب نوميم عامس مدع -

 ت١٠ 00 رذ يبأ نم بيبش يبأ نب نوميم عامس مدع -

 تا١١ا ت۹ ةباحصلا نم دحأ نم بيبش يبأ نب نوميم عامس مدع -

 ت۳ دوعسم نباو صاقو يبأ نب دعسو ىلعو ذاعم نم دهاجم عامس مدع -

 ت٣ رساي نب رامع هدج نم دمحم نب ةملس عامس مدع -

 ت۸ ةرمس نم نسحلا عامس -

 ت٦ (هطالتخا لبق) يعيبسلا قاحسإ يبأ نم ةبعش عامس -

 ت ۲٩ باطخلا نب رمع كردي م ةبالق وبآ -

 ت۹ ةشئاع كردي مل نوميم -

 ت ۰ بلاط يبأ نب يلع كردي مل نيسحلا نب يلع -

 ت۳

 تالا

 تالا - ۱

 تالة ۱ ملعلا بتارم -

 ت + ۲-۷ ملعلا بلاط يقلتل ماعلا جهنلا -

 تالا - تالا ةعفانلا مولعلا ضاير -

 ت۷۲ عفانلا ملعلا ةرمث -
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 ملعلا نامرح هوجو -
 .دعاوقلاو لوصألا :ًاعبار

 نیدلا يف هقفلا هلمشي ام -

 ماكحألاو هقفلا مولع فينصت بابسأ نم -

 ههجوو ةعيرشلا رسي -

 هتعاطتساو دبعلا ةردقب ةطانم ةعيرشلا -

 قلطملا اهحالصو ةعيرشلا لامك -
 ا ا هر لا

 هيأع قفتم يعرش لصأ :هعناوم ءافتناو هطورش رفوتب مكحلا قيلعت -

 نم اقلطم هنع يهنملا كرتو رومأملا لعف -

 ص

 ويقال

 اهلك ةمألل باطخ دحاولل عراشلا باطخ -

 هب الإ متي ال امبو « هب رمأ ءيشلاب رمألا -

 ةعاطتسالاب طانم رمألا -

 داسفلا يضتقي يهنلا -

 هدضب ٌرمأ ءيشلا نع ىهنلا -

 ةالصلا يف هلاثمو ؛نکرلا -

 ةالصلا يف هلاثمو ؛بجاولا -

 ةيئافكلا ضورفلاو ةّيئيعلا ضورفلا نيب قرفلا -
 عئارذلا دس -

 دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا -

 تایافکلا صضورف مظعأ نِم ءاضقلا -

 باوصلاو لدعلا قيقحتل ىضاقلا هجاتحي ام -

 ىوهلا بحاص نيبو دهتجملا مكاحلا نيب قرفلا -

 اهب دتعْی ال اهنع يهنم ةلماعم لك -
 سكعلاب سكعلاو «نومضم ريغ وهف هیف نوذأملا ىلع بترت ام لك -
 لاؤسلا نم هركيام -

 ةحابإلا :تاداعلا يف لصألا -
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 ۳۳۷ زاوجلا :تالماعلا يف لصألا -

 ۳۹۰ لحا :ةمعطألا يف لصألا -

 ۲۸ میرحتلا :مهلاومأو مهنادبأو نیموصعلا ءامد يف لصألا -

 ۱۷۵ لاقم ماقم لكل -

 ۳۷۲ ۳۸۰۷ AV» . لمعلا سنج نم ءازجلا -

 1۹ صاخشألاو عاونألاو سانج الا نيب ةلضافلا يف ةسيفن ةدئاف -

 ت ۰ ۱ محازتلا دنع نیتحلصلا یلعا راتخی -

 ۲۹۹ امهنم یرکلا انعفد نیتدسفم ضراعت دنع -

 YA هتلع عم رودي مكحلا -

 .هقفلا :ًاسماخ

 :تادابعلا #۴

 :ةراهطلا #۴

 ۳ ةراهطلا هایلا يف لصألا -

 ۱۳۲ ۱ ةساجنلاب هفاصوآ دحأ رغت اذإ ءالا ةساجن -

 ۱5۸ ءالا ةراهط بانم ممیتلا ةبانإ -

 :اهب قّلعتی امو ةالصلا *

 ۱11 ناذالا مکح -

 ۱:1 نذولا تافص -

 ۱11 نذؤملا ةباجإ بابحتسا -

 ۱:۷ ةعامجلا ةالص مکح -

 ۱:۷ ةمامالل میدقتلا يف ىلؤألا -

 ۱۱۳ - ۲ یحضلا ةالص ىلع ةموادلا بابحتسا -

 11٤ ۱ یحضلا ةالص تقو -

 ۳ یحضلا ةالص تاعکر ددع -

 ۱۹ رتولا ةالص مکح -

 ۱۱6 - ۳ رتولا ةالص تقو -

 ۱٤ رتولا ةالص تاعكر ددع -

 56 نيرمأ ىلإ عجرت ةالصلا تالطبم -
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 ۱۵۸ - ۷ لبالا ناطعأو مامحلاو ةربقلا يف ءالصلا نع يهنلا -

 ۱۵6 - ۸ لک ینلا ةالص ةفص -

 تا۱۵۰ - ت۱4 (دمحلا كلو انبر)و (هدمح نم هللا عمس) نيركذلا نيب عمجلا -

 ١06 اهبلو ةالصلا حور -

 ۱:۸ فصلا فلخ درفللا ةالص -

 ۱:۷ ةعامجلا ةالص هب دقعنت ام لقأ -

 ۱۸ ؟ةالصلا يف ةأرملاو لجرلا فقی نیا -

 ۳.۰ لفاونلا ىلع ةمدقم ضئارفلا :محازتلا دنع -

 ۱۱۸ - ۷ تادابعلا يف نیذلا نساحم نم -

 ۱۱ هلك رهشلا لدعت رهش لک نم مايأ ةثالث مایص -

 ۹ سيمخلاو نینئالاو .مرحم رهش نم رشاعلاو عساتلاو ؛ةفرعو «لاوش نم ةتس مایص -
 ۱۳۸۱ ؟ةاکزلا هيف بجي ام -

 ۱۸۱ رامثلاو بوبحلا ةاكز باصن -

 ۱۸۲ منغلاو رقبلاو يشاولا ةاكز باصن -

 ۱۸۲ ةضفلا نم دوقنلا ةاكز باصن -

 ۱۸۳ - ۲ ةراجتلا ضورع ةاكز -

 ۱۸۳ ةينامثلا ةاكزلا فراصم -

 ۲۲۹ - ۸ هتوم دعب دبعلا هب عفتني ام -

 ۱۷۸ اهزیهجو ةزانجلاب عارسالا يف ةمكحلا -

 ۱۷۵ ةزانجلا عابتا لضف -

 ت + ۶ ضیرلا ةدايع يف لِي هيده -

 ت + ۲۹۸ - ت + ۷ بطلا لوصأ -

 ۳۹۹ فاش نل قذاخلا يبطل
 ۳ تامرحاب يوادتلا لحي ال -

 ت۹ ةعدب ةكم نم رامتعالا -

 ۳۸ هتفصو خلا طورش -

 ت۹۰ اهريغ نود ةينامثلا ماعنألا ركذ نم ةمكحلا -

 :تالماعلا #
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 ۲۵۰ مکنام ال ةضرع هللا اولعجت ال -

 ۲١ ؟بجت ىتمو نيميلا ةرافك -

 ۲0۱ نيميلا وغل ىلع لاثم -

 ت + ۳ تسلا ةرافک رذنلا ةرافک -

 ت + ۷۲ نییعادتلا یتبنج یوقآ يف نيميلا -

 ت١ دبعلاب رحلا لتق يف فالخلا ىلإ ةراشإلا -

 ۳۰۱ ةراضلاو ةعفانلا تالماعلا نيب لصافلا -
 ۷۷ . ؟لضفأو ىلوأ بساکلا يأ -

 ۷۷ ۱ قزرلا ةكرب لوآ -

 ۲۳۹ فقولا طرش - '

 ۳۳۷ ینجألل ةيصولا دح -

 ٤ لالا ةعاضإ هوجو نم -

 ۲:۹ تایالولا نم دوصقلا -

 ۲۲۰ . . ةطقللا تر ادم

 ت۳ عورفلا بتك يف ةعقاولاو ةثداحلا تاحلطصملا ضعب لوح ةزيزع ةدئاف -

 :قالخألاو قاقرلا #

 غ1 ۲ ۲۶ 86١ هدحو «نيدلاولا رب -

 ۳۷۲ محرلا ةلص :رمعلا لوط بابسآ نم -

 ۱۷۲ ظ مالسلا :نیدلا نساحم نم -

 ۹ ا لال راد
 ۱۰۹ سلا ناكا قوكي اه نضحك >
 ۸0 ةفعلا لوضح يوق ببس -

 ۱۹ معنلا رکشل يوق ببسو بیجع يوبن ءاود -

 .ت + ۲ 0 ةمرحا ةبيغلا نم ىنثتسملا -

 ۹۰ ۱ ۱ مهزانم سانلا لازنإ هجو -

 ٤ ۱ والا لا

 ۳۹۹ كلذ يف ةمكحلاو «هّبشتلا نع يهنلا -
 ۳۹ . هبشتلا ررض -

 ا



 نطابلا هبشتلل عاد رهاظلا هبشتلا -
 ءالتبالا يف بولطملا -

 هناحبس هللا ىلإ كولسلاو ريّسلا ةيفيكل ةعماجلا ةّيصولا -

 نتفلا يف نمؤملا بجاو -
 نيدلا يف ةعفانلا رومألا -

 ایندلا يف ةعفانلا ر ومألا -

 حوصنلا ةبوتلا طورش -
 تائيسلل ةعفادلا تانسحلا نم -

 اهرارضأو بونذلا راثآ -

 كحصنتسا نمل حصنلا ةدعاق -

 هيخأ ىلع ملسملا قوقح -
 ةبحاصملاو ةرشاعملا يف هكولس يغبني ام -

 حصنلاو ناسحإلل حيحصلا نازيملا -

 هطالخأ جارختساو لغلا ءاود -

 هبحاصو هسيلجب ءادتقالا ىلع لوبجم ناسنإلا -

 3 کال ا ا

 ۱۱۰ :لدعلا لدعأ .يناعملاو تاحلطصملا : ًاسداس

 ت ۲۹۵ - ۶

AY 

۱۷۰ ۱ 

8۲۵ - ۲ 

۷۲ - ۱ 

۷1 

 ۱ ت + ۵

 ت ۱۰۸ - 0

 ت ۱۶۲ - ۱

۱۷ 

۱ - ۱۷۵ 

۳:۷ 

۳۹۸ 

5١ - ۹ 

1٤ 

 ت۴۹ :عدبلا

 ت٤٠۲ :قبآلا

 ۳۹۱ :دحألا

TAY 17 ناسحإللا: 

 تا9١ :شرألا

 ٠٤١ :ناذألا

 ت۳ :رفذألا

 ۱۳۰ :ءاجنتسالا

 ۳۰۱۸ :مالسالا

 ت 1 :ةط ولغ الا

 ١57 :ةماقالا

 ۳۸۲ :لالا

 ۳۹۱ :هللا

 ۲۹۱ :لازنالا

 ۱۹۸ :لجو رع هللا ءايلوأ

 ۱۸۲ :ةيقوألا

 :ناميإلا ۰۱۹٩ ۳۹

 :ةراشبلا 5٠١
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 تا۲۳ :لعبلا

 ۲۰۵ :ةاصحلا عیب

 تا۲۰۲ :ةمواعلا عیب

 ت ۲۰۵ :ةسماللا عيب

 ت ۲۰۵ :ةلبانلا عيب

 ۲۷۵ :ةنيبلا

 تا۱۰ :ليوأتلا

 ۱۸۲ :یقتلا

 :یوقتلا ۱۹٩



 :ديدستلا ١519

 ۱۸۹ :ربکتلا

 ت١٤ :ةوالتلا

 ۸۱ :لكوتلا

 ۱۸۹ :عضاوتلا

 ت + ۳۸۲ :ةمحرلا لبج

 تا٠ :ماذجلا

 تا۲۰۳ :بلحلا

 ت۸ :ملكلا عماوج

 ت٤ ٠٦ :بقاحلا

 ت٠٤ ٦ :نقاحلا

 ۳۷ :مكاحلا

 تا۲۰ :ةلسحلا لبح

 ۳۹۳ :دسحلا

 ۱۰۵ :ةنسحلا

 تا۱۷6 :ةنجلا ةفارخ

 ٩۰ :ةمكحلا

 ۱۹7 :فولخا

 تا۲۰۰ :ةمحلا

 ۵0 :جراوخلا

 ت ۲۸۸ :فينخلا

 ٠٤ :ةلالضلا يعاد

 ٦٤ :یدحا يعاد

 تا۳۰۰ :تیطا ءاودلا

 ت۱۸۱ :دوذلا

 تا۲۳۲ :طابرلا

 ١65 :نکرلا

 ۳۰۱ :ةحلاصلا ايؤرلا

 ت ۳۸۰ :شایرلا

 ۱ ت ۲۲۳۲ :دهزلا

 ۷۰ :نوقباسلا

 ت٠8 ۱::نتسلا

 تا۲۱۲ :نادبآ ةكرش

 تا۲۱۲ :نانع ةكرش

 تا۲ ۱۲ :هوجو ةكرش

 ۲۲۸ :ةيراجلا ةقدصلا

 :رئاغصلا ١57

 ت ۱۲ :ةيريخلا تافصلا

 ت١1 :ةيتاذلا تافصلا

 ت ٤١١ :ةيلعفلا تافصلا

 :حالصلا ١79

 ۳۹۲ :دمصلا

 ۱۹۶ :لماکلا مایصلا

 :ررضلا ٩۷

 ت ۱1٩ :نیلوطلا ىلوط

 ۷۰ :مهسفنال نولاظلا

 :؛زجعلا ٦١

 ۲۸۱ :ةلادعلا

 ۱۱۰ :لدعلا

 ۱۸۲ :ةراجتلا ضورع

 ۱۸۹ :زعلا

 ت ۳۲۱۲ :بضعلا

 ۳۲۰ :حودملا لقعلا

 :قوقعلا 5١١0

 ۷۱ :عفانلا ملعلا

 ۷6۵ :حلاصلا لمعلا

 - ع ۳س

 تا۲۳۵ :لّوعلا

 ۳۹۵ ۳۹۳ :ةطبغلا

 ۲۰ 5 :ررغلا

 ت ۱۸ :لغلا

 ۳۱۵ :ينغلا

 ١57 :نيعلا ضرف

 ١55 :ةيافكلا ضرف

 ت 16 :هقفلا

 ت 17 :هبقفلا

 ۱۳۷ :ةرطملا

 ۳۳١ :حالفلا

 ۳۸۲ :مارحلا رعشملا = حق

 ت ۲۹۹ :طسقلا

 ۱۳ :رئابكلا

 ۳۳۰ ۳۲۸ :رکلا

 ۱۱ :لسکلا

 ۳۵ - ۳۵۳ :ةببطلا ةملکلا

 ت ۲۳۲ :طيقللا

 ۳۸ : عولتبملا

 07.0١ :دهاحا

 تالا: :دهتجما

 ت۸ :بصحا

 تا۲۱۳ :ةعرازلا

 ت۲۱۳ :ةاقاسملا

 ت 9 :حصلا

 تا۲۱۲ :ةبراضلا

 10 :ىنغلا لطم

 ۳۵۲ :ةطلغملا



 تا۷۲۲ :ةضوافلا

 ۷۰ :نودیصتقلا

 ت۹۹ :ضرملا
 ۱۳۹ :سجنلا ۱

 ۳۱۱ :لخنلا
 ۲۵۲ :رذنلا

 ت ۳ :جاجللا رذن

 59١ :هلل ةحيصتلا

 .ميساقتلاو عاونألا :ًاعباس

 ۳۹۲ :نارمأ صاخلا هللا قح

 ۸۷ :ناعون ىلاعت هؤاضق

 ۱۲۸ - ۱۳۷ : ةرطفلا عئارش

 ۲۸۲- ۲۸۵ :ناعون ناسح الا

  :ناعون ملکلا عماوج

 ه5 - ۵۳ :قافللا عاونآ

 ۱۱۵ - ۱۱۳ :ةئالث ملظلا

 ۳۳۲ :ناطرش لمعلا لوبقل

 ۱۶۳ :نامسق بونذلا

 ۳۸ :ةعدبلا ماسقآ

 ۳۳۸ :دصاقلا بايسأ

 ۷۰-۷۱:نامسق ةعفانلا رومألا

 ۱۳۲ :نامسق ءاملا

 ۱۳۹ :تاناويحلا ماسقأ

 6١ :هّللا باتكل ةحيصنلا

 5١ :ي لوسرلل ةحيصنلا

 ٤١ :رمألا ةالول ةحيصنلا

 5” :ةماعلل ةحيصنلا

 0۳ :قافنلا

 ت١٠۴ :ةلمنلا

 ۳۳ :ةبنلا

 ۵۱ :ةرجهم لا
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 ۳۳ :ةالصلا عاونأ

 ۱۵۵ :ةالصلا تالطبم

 ۳۳ :ناعون لفنلا

 ۲۲۱ :نامسق ةعفشلا

 ت 4۲۰۹۰ :سانلا قوقح

 ۲٤۷ : یواسلا ظحل يف سانلا

 ۲۹۳-۲۹4 :ءاسنلاو لاج را نیب

 0۱ :ناعون ةرجه لا

 ٠ :ناعون قلخلا نسح ۳۲۳

 ۳۲۳ :فرشلاو بلا

 ۳۳۰ :ناعون لامجلا

 ۳٩۸ :ناعون دبعلا ةمحر

 ١85 :ربصلا عاونأ

 ۳۹۳ :ناعون دسحلا

 ۳۹۵ - ۳۹۳ :ناعون ةطبغلا

 ۳۲۹ - ۳۲۸ :ناعون رْبكلا

 6 2 دم + *

 -ع1ع-

 ۵۱ :ةصاخلا ةرجملا

 ۱۸۲ 2577 :ىدهلا

 ت ۲۱۱ :ةجالمهلا

 ۱۵ ۶ :بجاولا

 ت + ۳۲۲ :عرولا

 ۱۸۲ :قسولا

 ت ۲۸۵ :ةيورتلا موی

 ۷۰ :ننمولا تاجرد

 ۲۵۳ :رذنلا ماسقأ نم

 ت۲۹۹ :ناعون طسقلا

 تا۲۹۹ :يدنفا دوعلا

 ۳۰۹ :مالسإلا يف نوملسلا

 تا۲۱۲ :نادبألا ةكرش

 ۲۷۳- ۲۷۲ :مكاحلا داهتجا

 تا۶ :ناعون ليحلا عاج

 ت ٤۲١ :ناعون سانلا

 ۳۷۳ :ةيويندلا تابوبحملا

 ت ۱ :يرابلا تافص

 . ت5١ :ةيتوبثلا تافصلا

 ٩۷ :نيرمأ ىلإ مجری ررضلا

 ۲۲۱ :تاكرشلا عاونأ نم

 ۳۲۵-۳۲۲ : بضغلا نع ىهنلا



١ 

 عجارملاو رداصملا س رصف

 اضر :ت «يربكعلا ةطب نبا :«ةمومذملا قرفلا ةبناجمو ةيجانلا قرفلا ةعيرش نع ةنابالا»
 .ةيارلا راد «ىطعم ناسعن

9 

.۳ 

.: 

.0 

3 

 .رکفلا راد «يديبزلا :«نیدلا مولع ءايحإ حرشب نیقتملا ةداسلا فاحت]»

 .مزح نبا راد «دیعس نب ردان :«عماجلا حیحصلا دنسملا يف ملسم مامإلا جهنمب عماسلا فاحت))

 .ريثألا نبا راد ءردبلا ردب :ت «يسدقملا ةمادق نبا :«عومجم نمض - ولعلا ةفص تابثإ»

 .ناقرفلا .فینح ریغص :ت ذنملا نبا :«عامجإلا»

 :ت «يواخسلا :«ةيوبنلا ثيداحألا نم هنع (يواخسلا) لئس اميف ةيضرملا ةبوجألا»

 .ةيارلا راد «ميهاربإ دمحم قاحسإ لمحم

4 

۸ 

۹ 

۱۹ 

۱۹ 

 .ةيارلا راد «ةرباوجلا مساب :ت «مصاع يبأ نبا :«يناثملاو داحآلا»

  .ةيمالسإلا رئاشبلا راد «يمجعلا دمحم :ت نابلب نبا :«تارصتخملا رصخآ)

 ' .ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم هودنملا ديعسلا :ت «يقهيبلا :«بادآلا»

 .قيدصلا راد «ينابلألا نيدلا رصان دمحم :ت «يراخبلا :«-درفملا- بدألا»

 .يبرعلا باتكلا راد ينيوحلا قاحسإ وبأ :ت «يقهيبلا :«یرغصلا نوعبرألا».

 .ةيمالسإلا رئاشبلا ءيربص رماع :ت «ينيلاملا دعس وبأ :«ةيفوصلا خويش يف نيعبرألا».

 .ركفلا راد «ينالطسقلا :«يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داشرإ.

 .يمالسإلا بتكملا «ينابلألا :«لیبسلا رانم ثيداحأ جیرخت يف لیلغلا ءاور۰

 .ةلاسرلا يجعلق يطعملا دبع :ت «ربلا دبع نبا :«راکذتسال»

 .لیجلا راد .يواجبلا يلع :تءربلا دبع نبا :«باحصألا ةفرعم يف باعيتس ال.

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ءريثألا نبا :«ةباحّصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ»

 .يداوسلا ةبتكم «يدشاحلا هللا دبع :ت «يقهيبلا :«تافصلاو ءامسألا».

 .ةثيدحلا مولعلا راد ءرجح نبا :«ةباحّصلا زييمت يف ةباصإلا».

 نبا ةبتكم «لیکولا نمحرلا دبع :ت ءميقلا نبا :«نیملاعلا بر نع نيعقوملا مالع».۲۰
 . .ةيمهمل

" 

 .ديحوتلا ةبتكم «ناملس لآ نسح نب روهشم :ت «يبطاشلا :«ماصتعلاص ۱
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 .مزح نبا «نينيعلا وبأ دمحأ :ت .یقهيبلا :«داشرلا ليبس ىلإ ةيادهلاو دافتعا ۲

 .دشرلا ةبتكم «لقعلا رصان:ت «ةيميت نبا :«میحجلا باحصآ ةفلاخمل میقتسملا طارصلا ءاضتفا) ۳

 .ةفرعملا راد ءراجنلا يرهز دمحم :ت يعنفاشلا 6

 .ققحملا راد .دیمح لآ دعس :ت .دیعلا قیقد نبا :؛ماكحألا ثیداحا ةفرعم يف ماماا ۵

 .ةيفاقثلا بتکلا ةسسؤم ؛لولغز دیعسلا دمحم :ت ءايندلا يبآ نبا :«ءايلوأل 7

 ىرقلا يف عئاشلا عادتبالا نع مهريذحتو راصنألاو نيرجاهملا ديسب ءادتقالل راصبألا يلوأ ظاقیص ۷
 .ينالفلا نب حلاص :«راصعألا ءاهقف نيب ةيبصعلاو ةيمحلا عم بهاذملا ديلقت نم راصمألاو

 .يمالسإلا بتكملا ينابلالا نيدلا رصان دمحم :ت «ةبيش يبأ نبا :«نامیالا)۸

 .ةيميت نبا ةبتكم «ينافعلا ديسلا :«ةرفغملا بابسأ يف ةرخازلا راحبلا ۹

 نيدلا رصان دمحم :ت «مالسلا دبع نب زعلا :«كليلوسرلا ليضفت يف لوسلا ةيادب ۰
 .يمالسالا بتكملا ءينابلألا

 .ةمصاعلا «نيدلا فيرش دمحأ :ت «نقلملا نبا :«ریبکلا حرشلا ثيداحأ جيرخت يف رینملا ردبلا ۱

 .ةيمالسإلا ةعماجلا «يركابلادمحأ نيسح :ت «يمثيهلا :«ثراحلا دنسم دئاوز نع ثحابلا ةيغب ۲

 .ةرجهلا ءلومزاب رمع نب دمحم :«عوطتلا ةالص يف عوطتملا ةيب ۳

 .لیلدلا ةبتكم «يريهزلا ريمس :ت «ينالقسعلا رجح نبا :ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب "٠

 ۱ .يزوجلا نبا يلالهلا میلس :«نیحلاصلا ضایر حرش نیرظانلا ةجهب٠ ۰۵

 تیآ نیسحلا :ت «يسافلا ناطقلا نبا :«ماكحألا باتک يف نیعقاولا ماهیالاو مهولا نایب
 .ةبيط راد ءديعس

 .يزاجح ینطصم ت «يديبزلا :«سوماقلا رهاوج نم سورعلا ج۷
 .ةيماظنلا فراعملا ةرثاد «يراخبلا :«ريبكلا خيراتلا» ۸

 .رکفلا راد ,يدادغبلا بیطخلا :«دادغب خيرات ۹

 .ةيمالسالا ةيعوتلا ءيرطقملا ليقع :«یحضلا ةالص يف ءاج امب یرولا ریصبت ۰
 .يزوجلا نبا .فیطللا دبع ورمع دمحم :«ةفیعضلا ثیداح الا لوصاب ةفيحصلا ضييبت ١

 .يمالسالا باتکلل ءافلخلا راد يعداولا يداه نب لبقم :ت .ينطقرادلا :«عبتتلا» ۲

 رش E هشماهبو «يديبزلا :«حیحصلا عماجلا ثیداح ال حیرصلا دیرجتلا ۳

 .فسوی راد «يزغلا مساق نباو يواقرشلا
 .ملقلا راد «رقدلا ينغلا دبع :ت .يوونلا :«هیبنتلا ظافلأ ريرحت 6

 .يمالسإلا بتكملا «نيدلا فرش دمصلا دبع :ت «يزملا :(فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت» 4

 .دشرلا ةبتكم راون هللا دبع :ت «يقارعلا ةعرز وبأ :«ليسارملا ةاور ركذ يف ليصحتلا ةفحت». 67
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 .ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع یفطصم :ت «يشكرزلا :«ةرهتشملا ثيداحألا يف ةركذتلا». ۷

 .ةيملعلا بتكلا راد ينيسحلا تزعو ينسحلا فسوي :«يعفاشلا مامإلا دنسم بيترت. ۸

 .يزوجلا نبا ؛ليعولا دمحأ حلاص :ت «نيهاش نبا :«كلذ باوثو لامعألا لئاضف يف بیغرتلا. ٩

 .نافع نبا راد ينابل الا نيدلا رصان دمحم :«ةيدنلا ةضورلا ىلع ةيضرلا تاقیلعتلا ۰

 .مزح نبا .ديعس نب ردان :«ةفیطللا ةيدعّسلا ةلاسرلا لوصف ىلع ةفينملا تاقيلعتلا ۱

 ۱ .ریخلا راد «ریثک نبا :«میظعلا نآرقلا ريسفت» ۲

 .«نمحرلا ميركلا ریسیتا = يدعّسلا ريسفت -
 .«نآرقلا ماكحأل عماجلا» = يبطرقلا ريسفت -

 .ةمصاعلا «يناتسكابلا ريغص :ت «ينالقسعلا رجح نبا :«بيذهتلا بيرقت. ۳

 ظ .ديشرلا راد ةماوع دمحم :ت «رجح نبا :«بیذهتلا بيرقت ٤

 هللادبع :ت ينالقسعلا رجح نبا :«ريبكلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف ريبحلا صیخلتلا 06
 .ةفرعملا «يناميلا مشاه

 .دشرلا ةبتكم «ميهاربإ نب رساي :ت «يبهذلا :«تاعوضوملا باتك صیخلت 7

 .دمحأ ديعس :مهنم ةعامج :ت بلا دبع نبا :«ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا ۷

 .يبرعلا باتكلا راد «عبيدلا نبا :«ثیبخلا نم بيطلا زبيمت ۸

 نب نمحرلا دبع :«ةفينملا ثحابملا نم ةيطساولا ةديقعلا هيلع توتحا ام ىلع ةفيطللا تاهيبنتلا» ۹

 .ميقلا نبا زاد «يبلحلا نسح نب يلع :ت .يدعسلا رصان

 باهولا دبع :ت «ينانكلا قارع نبا :«ةعوضوملا ةعينشلا رابخألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت». ۰
 .ةيملعلا بتكلا راد «قيدصلا دمحم هللا دبعو .فيطللا دبع

 دمحم :ت «يناميلا يملعملا نمحرلا دبع :«ليطابألا نم يرثوكلا بينأت يف امب لیکنتلا ۱

 .يمالسإلا بتكملا «ةزمح قازرلا دبعو «شیواشلا ريهزو «ينابل الا نيدلا رصان
 .ةكم ءافصلا.ط «يبنلا بر دبع مويقلا دبعو «دیشرلا رصان :ت يربطلا :«راثآلا بيذهت» ۲

 .ةلاسرلا «قبيزلا ميهاربإو ءدشرملا لداع :ت «ينالقسعلا رجح نبا :«بیذهتلا بیذهت».۳

 .نكدلا ءدابآ رديحب فراعملا ةرئاد «ينالقسعلا رجح نبا :«بیذهتلا بيذه 6

 .ةيملعلا بتکلا راد «ينالقسعلا رجح نبا :«بیذهتلا بيذه 0

 ۱ .ةلاسرلا .فورعم راشب :ت يزملا :«لاجرلا ءامسآ يف لامکلا بيذهت 1

 .ماصتعالا راد ریغصلا دمحم يفطل :ت ءايندلا يبأ نبا :«لومخلاو عضاوتلا. ۷

 .دشرلا «ناوضر عماج ناوضر :ت «يطويسلا :«حیحصلا عماجلا حرش حیشوتلا ۸

 نمحرلا دبع :ت .يدعّسلا نمحرلا دبع :«نانملا مالک ریسفت يف نمحرلا میرکلا ريسيت 4
 .ةلاسرلا .قحیوللا
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 .يناقثلا حلاص زكرم «يدعسلا نمحرلا دبع :«نآرقلا ريسفت ةصالخ يف نانملا فيطللا ريسيت».١7

 .ةيملعلا بتكلا راد «يتسبلا نابح نبا :«تاقثلا>١

 .بتكلا ملاعءيفلسلا ديجلا دبع يدمح :ت يئالعلا :«ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج ۲

 .مالعالا راد دشرم لداع :ت :«يذمرتلا عماج ۳

 .ةلاسرلا «سجاب میهارباو طوژانر الا بیعش :ت «يلبنحلا بجر نبا :«مکحاو مولعلا عماج۷ 6

 .يزوجلا نبا «يريهزلا لابشألا وبآ :ت بلا دبع نبا :«هلضفو ملعلا نايب عماج ۵

 .ةيبرعلا بتکلا ءايحإ راد ةعبطم «يدنسلا ةيشاحب يراخبلا :«حیحصلا عماجلا 7

 .بعشلا عباطم راد يراخبلا :«حیحصلا عمان ۷

 .توریب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ,يراخبلا :«حیحصلا عماجلا ۸

 .مالسلا راد يراخبلا :«حيحصلا عماجلا 4

 .لوبناتسا «ةيمالسإلا ةبتكملا ,یراخبلا :«حيحصلا عماجلا

 .نآرقلا مولع ةسسؤم ءاغبلا بيد یفطصم :ت «يراخبلا :«حیحصلا عماجلا» ١

 .ةيملعلا بتكلا راد «يطرقلا هللا دبع وبأ :«نآرقلا ماكحأل عماجل 7

 .ةمكحلا ةلحم ةلسلس «نيسحلا ديلو :«نيميثعلا حلاص نب دمحم ةمالعلا ةايحل عماجلا ۳

 .ةمصاعلا هدیز وبأ ركب :«ةيعرش ةيخيرات تاقيقحت لالإ لبج 14

 .ةيملعلا بتكلا راد متاح يبأ نبا :«لیدعتلاو حرجلا» ۵

 .سئافنلا راد ءردبلا ردب :ت «يعيطقلا ركب وبأ :«رانید فلألا ءزج 7

 ميكح نب دمحأ ورمع وبا :«اهادأف يتلاقم عمس ًاءرما هللا رّضن للك ينلا لوق هيف ءزج 10

 .مزح نبا ردبلا ردب :ت «ينيدملا

 .يبرعلا باتكلا راد ینیوحا مش ی :«باتکلاو ظفحلا نع ينغملا دقنب باترملا ةنج»۸

 .مقرألا راد .دیملا دعاسم :ت یصاع يبأ نبا :؛داهجلا 4

 .يمالسالا بتکلا «ينابلالا نیدلا رصان دمحم 5 ىلا ةجح ۰

 .ةيملعلا بتكلا راد «يناهفصألا ميعن وبآ :«ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح ١

 ۱ .ریرحتلا راد «يربمدلا نيدلا لامك :«یربکلا ناويحلا ةايح ۲

 .ةلاسرلا «لمجلا نيسح :ت ؛يوونلا :«ماكحألا دعاوقو ننسلا تامهم يف ماكحألا ةصالخ»۳

 .يعيمصلا راد ,نسح روهشم :ت «يقهيبلا :؛تايفالخلا 6

 .يزوخا نبا «يلحلا نسح يلع :ت ةیزوحا ميق نبا :«ءاودلاو ءادلا» 5

 .ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم «يناكوشلا :«ةيهبلا رردلا حرش ةيضملا يراردلا 57
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 .يمالسإلا بتكملا «سیلا ليلخ :ت «يطويسلا :«ةرهتشملا ثيداحألا يف ةرثتنملا رردلا» ۷

 .ةيمالسإلا رئاشبلا راد «يراخبلا ديعس دمحم :ت «يناربطلا:«ءاعدلا» ۸

 .مقرألا راد ءيدشاحلا هللا دبع :ت «مصاع يبأ نبا :«تايّدلا 49

 .رانلا ینیدایلا روکش دمحم :ت «یهذلا :«ق وم وهو هيف ملكت نم هامسآ رکذا.۰

 .ةيرثالا ءابرغلا ءيراصنألا هللا دبع :ت «يورما ليعامسإ وبآ :«هلهأو مالکلا من ۱

 .بتکلا ملاع يئارماسلا يحبص :ت «يفارعلا لضفلا وبآ :«لادتعالا نازيم ىلع لیذ ۲

 .ريثألا نبا ردبلا ردب :ت يمرادلا نامثع :«ةيمهجلا ىلع درا ۳

 .رکاش دمحم دمحأ :ت «يعفاشلا :«ةلاس را 4

 .يبرعلا باتکلا راد يربشقلا :«ةلاسرلا. ۵

 .مزح نبا راد يلالما نیس :ت «ةيزوجلا ميق نبا :«ةیکوبتلا ةلاس را. ۱ 1

 .ةيمالسالا ةيعوتلا ةبتكم .يدعّسلا :«ةیهقفلا دعاوقلا يف ةلاس ۷

 .ةيمالسالا رئاشبلا «يرسودلا مساج :«مامت دئاوف جیرختو بیترتب ماسبلا ضورا ۸

 ينابلالا نیدلا رم :«ةيضرلا تاقيلعتلا» /ناخ نسح قيدص :«ةيدنلا ةضوّرلا ۹
 ۱ .نافع نبا راد يلا يلع :ت

 .يمالسالا بتکلا «يناب الا نیدلا رصان دمحم :ت ؛يوونلا :«نیاصلا ضایر. ۰
 نمرلا دبع :«ةرخافلا ةعونتملا نونفلاو دئاقعلا يف ةرهازلا ةربثلا قئادحاو ةرضانلا ضايرلا» ۱

 .يدامر .فسوی نب نهرلا دبع :ت «يدعسلا

 بیعشو ا ا ا :ت تیزوحا ميق نبا :«دابعلا ريخ يده يف داعلا داز. ۱۱

 .ةلاسرلا ءطوؤانرألا

 .ةيملعلا بتکلا راد .يمظعألا نهرلا بیبح :ت كرابلا نب هللا دبع :«دهزلا ۳

 ۱ .يعيمصلا يئاويرفلا نهرلا دبع :ت «حارجلا نب عيكو :«دهزا 6

 .ةماقتسالا 0 تا میلعلا دبع :ت «يناتسجسلا دواد ابأ يرجالا دیبع يبأ تالاوس ۵

 . .ةيمالسالا ةعماجلا «يرمعلا مساق دمحم :ت «يناتسجسلا دواد ابآ يرجالا ديبع يبأ تالاوس». 7

 .روهال ؛يرقشقلا :ت «هنع يجركلا ةياور - ينطقرادلل يناقربلا تالاوس ۷

  .فراعلا ءرداقلا دبع قف وم :ت «ليدعتلاو حرجلا يف ينطقرادلل يروباسينلا مكاحلا تالاوس»

 .ةمصاعلا هللا ضوع نب قراط :ت يناعنصلا :«مارلا غولب ىلإ ةلصولا مالسلا لبس. ۹

 ۱ ..يمالسالا بتکلا «ينابلألا نيدلا رصان دمحم :«ةحیحصلا ثیداح الا ةلشلس ۰

 .فراعلا ةبتكم «ينابلألا نیدلا رصان دمحم :«ةحیحصلا ثیداح الا ةلسلاس ۱

 حح
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 .فراعملا ةبتكم «ينابلألا نيدلا رصان دمحم :«ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس». ۲

 .يعيمصلا راد «ةرباوجلا مساب :ت «مصاع يبأ نبا :«ةنسلا ۳

 .ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم .توحا لامك :ت ؛دواد يبأ ننس 4

 .ثيدحلا راد يقابلا دبع داؤف دمحم :ت «هجام نبا ننس. 0

 .ةيملعلا بتكلا راد .توحلا لامك :ت «يذمرتلا ننس. 7

 .يذمرتلا عماج = يذمرتلا ننس -

 .ةيملعلا بتكلا راد ءىروشلا يدجم :ت «ينطقرادلا نئسا. ۷

 .يبرعلا باتكلا راد يملعلا دلاخو «يلرمز زاوف :ت «يمرادلا ننس۸

 .يقهيبلا :«یربکلا ننسلا. ۹

 .ةيملعلا بتكلا راد ءيورسك ديسو «يرادنبلارافغلا دبع :ت «يئاسنلا :«یربکلا ننسلا. ۰

 .ةفرعلا راد ؛«يدنّسلاو يطويّسلا ةيشاح / يئاسنلا نئس». ١
 .ةيملعلا بتکلا راد «يمظعألا نهرلا بیبح :ت «روصنم نب دیعس ننس»۲

 .ةلاسرلا .طوژانر الا بیعش :ت یهذلا :«ءالبنلا مالعأ ریس ۲۳

 .ةيملعلا بتکلا راد «دیاز دومحم :ت «يناكوشلا :«راهزألا قئادح ىلع قفدتملا رارجلا ليسلا». 4

 .ةبيط راد «يدماغلا دمحأ :ت .یئاکلاللا :«ةعامجلاو ةنسلا لهآ داقتعا لوصأ حرش ۵

 .مزح نبا راد دیعلا قیقد نبأ :«ةیوونلا نيعبرألا حرش ۰

 .يمالسالا بتکلا «شيواشلا ریهزو «طوؤانرألا بیعش :ت .يوغبلا :«ةنسلا حرش» ۷

 بیعشو «يكرتلا هللا دبع :ت يفنحا زعلا يبآ نبا :«ةیواحطلا ةديقعلا حرش۸
 .ةلاسرلا طوژانرألا

 .بتکلا ملاع «قحلا داج دمحو راجنلا يرهز دمحم :ت يواحطلا :«راثالا يناعم حرشا.

 .ةيملعلا بتکلا راد .لولغز رجاه وبآ :ت يقهيبلا :«نایولا بعش ۰

 .ماصتعالا راد ردبلا ردب :ت ءایندلا يبآ نبا :رکشسا ۱

 .ةلاسرلا طوژانرالا بیعش :ت «نابلب نبا بیترتب نابح نبا حیحص ۲

 .يمالسالا بتکلا «يمظعألا یفطصم دمحم :ت «ةميزخ نبا حیحص ۳

 .قیدصلا راد «ينابلألا نیدلا رصان دمحم :ملقب يراخبلا :«درفلا بد الا حیحص 6

 .فراعلا «ينابلالا نیدلا رصان دمحم «يرذنلا :«بیهرتلاو بیغرتلا حیحص 0

 .يمالسالا بتکلا ينابل الا نیدلا رصان دمحم :«هتدایزو ریغصلا عماجلا حیحص ۲

 .سدقلا راد «يعداولا يداه نب لبقم :«نیحیحصلا يف سیل امم دنسلا حیحصلا ۷

 .فراعلا ةبتكم «ينابلألا نيدلا رصان دمحم :«دواد يبأ ننس حیحص ۸

Vo 



۱۷۵ 

 نںنسح

 .فراعملا ةبتكم «ينابلألا نيدلا رصان دمحم :«هجام نبا ننس حیحص»

 .ةيرث الا ءابرغلا ةبتكم يلالما ميلس :ملقب يوونلا :«هفیعضو راكذألا باتك حیحص) .

 .ريخلا راد :«يوونلا حرش /ملسم حیحص»۰

 .فراعلا «ينابل الا نیدلا رصان دمحم :(لَي ينلا ةالص ةفص».

 .يمالسالا بتکلا «ينابل الا نیدلا رصان دمحم :«حیوارتلا ةالص».

 .يبرعلا باتکلا راد «ينيوحلا قاحسإ وبآ :ت ءایندلا يبأ نبا :«ناسللا بادآو تمصلا»۰

 .ةفرعلا دياز دومحم :ت «يراخبلا :«ریغصلا ءافعضلا"

 .ةفرعلا دياز دومحم :ت اسلا :«نوكورتملاو ءافعضلا»

 .يعيمصلا «يفلسلا ديجما دبع يدمح :ت يليقعلا :«ءافعضلا».

 .قيدصلا راد «ينابلآلا نيدلا رصان دمحم :ملقب يراخبلا :«درفملا بدألا فيعضا.

 .يمالسإلا بتكملا «ينابلألا نيدلا رصان دمحم :«هتدایزو ريغصلا عماجلا فیعض)

 .رانلا ةبتکم «يتويرقلا مصاع :ت «ینالقسعلا رجح نبا :«نیسلدلا تاقبط».

 .ةيميت نبا ةبتكم .يدعسلا نهرلا دبع :«لومألا ملعلا ىلإ لوصولا قیرط».

 .سئافنلا .كعلا دلاخ :ت «يفسنلا :«ةیهقفلا تاحالطصالا يف ةبلطلا ةبلط»

 .ةباحصلا ,نسح روهشم :ت «مالس نب مساقلا دیبع وبأ :«روهطلا».

 .يمالسالا بتکلا «ينابلألا نيدلا رصان دمحم :«ةنئملا جیرخت يف ةئجلا لالظ»
 .ةيرثألا ءابرغلا ءردبلا ردب :ت ينوباصلا نامثع وبأ :«ثيدحلا باحصأ فلّسلا ةديقع»

 .ةفرعلا راد «يزارلا متاح يبأ نبا :«ثیدحا للع».

 .ةبيط راد «يفلّسلا نمحرلا ظوفحم :ت «ينطقرادلا :«ةيوبنلا ثيداحألا يف ةدراولا للعلا.

 .يمالسإلا بتكملا «سابع هللا يصو :ت .دمحأ مامإلا :«لاجرلا ةفرعمو للعلا.

 .ةيارلا ءيلحلا نسح يلع :«عدبلا لوصأ ملع».

 .نطولا راد «كاربلا هللا دبع :ت «يهذلا :«ميظعلا يلعلل ولعلا»

 .ركفلا راد «ينيعلا :«يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع»

 .ديشرلا راد «ناخ نسح قيدص :«يراخبلا ةلدأ لحل يرابلا نوع.

 .يمالسإلا بتكملا «ينابلألا نيدلا رصان دمحم :(مارحلاو لالحلا ثيداحأ جيرخت يف مارملا ةياغ»

 0 .يوابزعلا ميركلا دبع :ت «يباطخلا :«ثيدحلا بيرغ.

 نب روهشم :هعجارو هل مّدق «يداهلا دبع يملح :ت يعفاشلا ركب وبأ :«تايناليغلا.
 .يزوجلا نبا .ناملس لآ
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 .بتكلا ملاع ,يدعسلا نمحرلا دبع :«ةيدعسلا یواتفلا. 7

 .ةيملعلا ثوحبلا تارادإ ةسائر «ينالقسعلا رجح نبا :«يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتفا. ۷

 .بیطخلا نيدلا بحم :ت «ينالقسعلا رجح نبا :«يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف». ۸

 .ةفرعملا راد

 .ثارتلل نايرلا راد «ينالقسعلا رجح نبا :«يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتفا. 4

 نمیأو «يميلجلا ديس :ت «ينالقسعلا رجح نبا :«يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتفا

 .نايح يبأ راد .يقشمدلا

 .ةيرصعلا ينالقسعلا رجح نبا :«يراخبلا حیحص حرش يرابلا حتف ۱

 .يزوجلا نبا هللا ضوع قراط :ت «يلبنحلا بجر نبا :«يراخبلا حيحص حرش يف يرابلا حتفا. ۲

 .يعيمصلا راد يرجيوتلا دمح :ت «ةيميت نبا :«یربکلا ةيومحلا یوتفلا ۲۳

 .نسلدنألا راد ناملس لآ نسح نب روهشم :ت ةيزوجلا میق نبا :«ةیسورفلا". ۶
 .رامع راد «يبلحلا نسح يلع :ت .بجر نبا :«فلخلا ىلع فلسلا ملع لضف۱ ۵

 .يزوجلا نبا «يزازعلا لداع :ت «يدادغبلا بیطخلا :«هقفتملاو هيقفلا» ۲

 .يزوجلا نبا يبلحلا نسح يلع :ملقب «ةيزوجلا ميق نبا :«دئاوفلا دئاوف». ۷

 يملعملا نمحرلا دبع :ت «يناكوشلا :«ةعوضوملا ثیداح الا يف ةعومجملا دئاوفلا» ۸
 .يمالسالا بتکملا «يناميلا

 يفطل دمحم :ت «يمركلا يعرم :«ةعوضوملا ثیداح الا يف ةعوضوملا دئاوفلا. ۹
 .قاّرولا راد غابصلا

 .ةلاسرلا «يدابآ زوریفلا :«طیحملا سوماقلا. ۰

 .يزوجلا نبا .تبسلا دلاخ :ت «يدعّسلا نمحرلا دبع :«نآرقلا ریسفتل ناسحلا دعاوقلا. ۱

 .فراعملا «نيميثع نبا :«ینسحلا هئامسأو هللا تافص يف یلثملا دعاوقلا. ۲

 .يزوجلا نبا راد «لیلخلا دمحم نب دمحأ :ت «ةيميت نبا :«ةیهقفلا ةينارونلا دعاوقلا». ۳

 .حتفلا راد «نانحلا دبع فوژرلا دبع :ت «ةيميت نبا :«ةیهقفلا ةينارونلا دعاوقلا. 6
 رصان نب نمحرلا دبع :«ةعفانلا ةعيدبلا میساقتلاو قورفلاو ةعماجلا لوصألاو دعاوقلا. ۵
 .يدامر «يضاملا ريمس :ت «يدعسلا

 دلاخو .لیخلا ابأ ناميلس :ت «نيميثع نبا :(؛ديحوتلا باتك ىلع ديفملا 0 ۱۹1

 .يزوجلا نبا «
 ياا نيدلا رصان دمحم :؟هيف ةعامجلا ةيعورشمو هئادأ ةيفيكو هلضف ناضمر اد ۱۹۷

 .ةيمالس الا ةبتكملا

 .ةيملعلا بتکلا راد .يبهذلا :«ةتسلا بتکلا يف ةياور هل نم ةفرعم يف فشاکلا». ۸
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 .ركفلا راد «یناج رجلا يدع نبا :«لاجرلا ءافعض يف لماکلا»۰ ۱۹۹

 .نطولا راد «يراخب دیعس دمحم .ت «يزورملا نسحلا نب نيسحلا :«ةلصلاو ربلا باتك.؟ د

 ٠ .ةلاسرلا «يمظعألا نمحرلا بيبح :ت یمشیهلا :«رازبلا دئاوز نع راتسألا فش ۱

 «ينولجعلا :«سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا امع سابلإلا ليزمو ءافخلا فشک»). ۲

 .ةلاس رلا «شالقلا دمحأ :ت

 .ةهلاسرلا يرصملا دمحمو «شیورد ناندع :ت «یوفکلا ءاقبلا وبآ :«تایلکلسا ۳

 «يلرمز زاوف :ت «يجقواقلا :«عوضوم هلصاب وأ هل لصا ال امیف عوصرملا ژلولا 4
 .ةيمالس رلا رئاشبلا راد

 .ةفرعملا يطويسلا :«ةعوضوملا ثیداح الا يف ةعونصملا ىلاللا» ۵

 .ةيماظنلا فراعملا ةرئاد ينالقسعلا رجح نبا :«نازیملا ناسل. ۲

 .نیرحبلا ی :ت يرونيدلا ركب وبأ :«ملعلا رهاوجو ةسلاجملا ۷

 .يعيمصلا راد ؛يفلسلا يدمح :ت يتسبلا نابح نبا :«نیئدحملا نم نیحورجملا ۸

 .يبرعلا باتکلا راد يمثيهلا :«دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ۹

 .رکفلا راد «يوونلا :«بذهملا حرش عومجملا ۰

 .ةيدوعسلا .«ةیمیت نبا دمحأ مالسإلا خيش یواتف عومجم ۱

 .ةيملعلا بتکلا راد «ضوع نب یفطصم :ت ءايندلا يبأ نبا :«اهیلع ءارزإلاو سفنلا ةبساحم . ۲

 .رکفلا راد «بيطخلا دمحم :ت ؛يزمرهمارلا :«يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثّدحملا ۳

 ؛ةرامس دمحمو ؛يلشعرملا فسوی :ت «يداهلا دبع نب دمحم :«ثیدحلا يف ررحملاص ٤

 .ةف رعملا يبهذلا لامجو

 .ركفلا راد «يرادنبلا رافغلا دبع :ت «مزح نبا :«راثآلاب ىلحملا ۵

 .ةلاسرلا يزارلا دمحم :«حاحصلا راتخم» ۲

 يمالسالا بتکملا ينابل الا نيدلا رصان دمحم :ملقب «يبهذلا :«رافغلا يلعلل ولعلا رصتخم ۷

 .رامع راد ؛يبلحلا يلع :ت يسدقملا ةمادق نبا :«نیدصاقلا جاهنم رصتخم ۸

 دمحم :ت «ةيزوجلا ميق نبا :14نيِعتسن 2و دبس 2 لزانم نيب نيكلاسلا جرادم ۹
 ۶ ةدمعملا ملا زاد يقفلا دماح

 ءافلخلا 1 .يمظعألا نمحرلا ءايض دمحم :ت «يقهيبلا :«یربکلا نئسلا ىلإ لخدملا»

 .يمالسإلا باتكلل

 ۳ .طوؤانرألا بيعش :ت «دواد وبآ :«لیسارملا» ۲۱

 .ةرجهلا راد «ينوعلا فراع نب متاح فيرشلا :«سيلدتلاب هتقالعو يفخلا لسرملا» ۳
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 .ةفرعملا راد ؛مکاحلا :«نیحیحصلا ىلع كردتسملا ٤

 .ةفرعملا راد .«يسلايطلا دواد يبأ دنسم ۵

 .ةفرعملا راد ««ةناوع يبأ دنسم ۰۲

 .ناميإلا ةبتکم «يشولبلا روفغلا دبع :ت «هيوهار نب قاحسإ دنسم ۷

 .رکفلا راد .«لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم۸

 .ةلاسرلا يفلسلا دیجملا دبع يدمح :ت «يناربطلا :«نییماشلا دنسم» ۹

 .ةلاسرلا يفْلسلا ديجملا دبع يدمج :ت يعاضقلا هللا دبع وبآ :«باهشلا دنسم ۰

 .ثارتلل نومآملا راد .دسآ میلس نیسح :ت «يلصوملا یلعی يبأ دنسم ۱

 .بتکلا ملاع «يمظعألا نمحرلا بیبح :ت ؛«يديمحلا دنسم ۲

 نسح دمحم :ت «يناهبصألا میعن وبآ :«ملسم مامالا حیحص ىلع جرختسملا دنسملا ۲۳
 .ةيملعلا بتکلا راد «يعفاشلا

 .ةرهاقلا سمهشیالف :ت «نابح نبا :«راصمألا ءاملع ريهاشم ۶

 .ةلاسرلا ؛طوؤانرألا بیعش :ت .يواحطلا :«راثآلا لکشم 0

 .رکفلا راد «ماحللا دیعس :ت «ةبيش يبأ نبا :«راثالاو ثیداح الا يف فنصملا 7

 .يمالسالا بتکملا «يمظعألا نمحرلا بیبح :ت «يناعنصلا قازرلا دبع :«فنصملا ۷

 نمحرلا بیبح :ت ینالقسعلا رجح نبا :«ةينامثلا دیناسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا ۸

 ۱ .ةفرعملا «يمظعألا

 .ةيدوعسلا ,سجرب نب مالسلا دبع :«ةنسلاو باتکلا ءوض يف ماکحلا ةلماعم ۹

 .رثوکلا ةبتكم «يشولبلا ريم نب دمحآ :ت «يبارعألا نبا :«مجعملص ۰

 راد ءينيسحلا نسحملا دبعو « هللا ضوع قراط :ت يناربطلا :«طسوألا مجعملا 0١»

 .نیمرحلا

 .قیدصلا ةبتکم «ةليهلا دمحم:ت «يبهذلا :«خویشلا مجعم ۲

 .ةيملعلا بتکلا راد يناربطلا :«ریغصلا مجعمس ۳

 .يفلسلا دیجملا دبع يدمح :ت يناربطلا :ریبکلا مجعملا» 6

 ةنيدم يف سخور عبط هرابالا نبا :؟يفدصلا يلع يبأ مامالا يضاقلا باحصأ يف مجعملا». ٥

 .طيرجم

 .يشتارك «يجعلق يطعملا دبع :ت «يقهيبلا :«راثآلاو ننسلا ةفرعم 7

 يفارعلا :«رابخألا نم ءايحإلا يف ام جيرخت يف رافسألا يف رافسألا لمح نع ينغملا ۷

 .ةيربط راد دوصقملا دبع فرشأ :ت

 .رطق «رتع نيدلا رون «يبهذلا :«ءافعضلا يف ينغملا ۸
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 .ركفلا راد «يسدقملا ةمادق نبا :«ريبكلا حرشلا هليذبو ءينغملا »4

 .نافع نبا راد ؛يبلحلا نسح يلع :ت «ةيزوجلا ميق نبا :«ةداعسلا راد حاتفم». ۰

 .ةرجهلا راد يواخسلا :«ةنسل الا ىلع ةرهتشملا ثیداح الا نم ريثك نایب يف ةنسحلا دصاقملا ١

 .يعيمصلا «يبايرافلا رظن :ت نایوض نبا :«ليلذلا حرش يف لیبسلا رانم». ۲

 .ةيميت نبا ةبتكم «ةدغ وبأ حاتفلا دبع :ت «ميقلا نبا :«فیعضلاو حیحصلا يف فینملا رانملا.۳

 .فلسلا ءاوضأ .دوصقملا دبع فرشأ :ت .يدعّسلا نمحرلا دبع :«ةيهقفلا تارظانملا 14

 .ةنسلا ةبتكم «يديعصلا دومحمو «يئارماسلا يحبص :ت ؛ديمح نب دبع دنسم نم بختنملا» 0

 .يبرعلا باتكلا راد «ينيوحلا قاحسإ وبأ :ت :«دوراجلا نبأ یقتنم 7

 .ملاس داشر دمحم :ت «ةيميت نبا :«ةيردقلا ةعيشلا. مالك ضقن يف ةبوبنلا ةنسلا جاهنم ۷

 .ريخلا راد «يوونلا :«جاجحلا نب ملسم حيحص حرش يف جاهنملاا ۸

 .نافع نبا راد «ناملس لآ نسح نب روهشم :ت «يبطاشلا :«تاقفاوملا 64

 .ركفلا راد .نامثع دمحم نمحرلا دبع :ت يزوجلا نبا :«تاعوضومس ۰

 .ةفرعملا ءاحيش ليلخ :ت سنا نب كلام :«اطوملا ۱

 .ركفلا «يواجبلا يلع :ت يبهذلا :«لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم ٠57

 دبع يدمح :ت «ينالقسعلا رجح نبا :«راكذألا ثيداحأ جيرخت يف راكفألا جئاتنا.177
 .ةيميت نبأ ةبتكم «يفلسلا ديجملا

 .ثيدحلا راد يعليزلا نيدلا لامج :«ةيادهلا ثيداحأ جيرخت ةيارلا بصن 6

 .ةيملعلا بتكلا راد يناتكلا :«رتاوتملا ثيدحلا نم رثانتملا مظنلا ۵

 ذاتسأ يناتكلا رصتنملا دمحم فینصتو عمج ةماعلا ةفاقثلا يف ةيثيدح صوصن» دقن» 01
 .قشمدب يقرتلا ةعبطم «ينابلألا نيّدلا رصان دمحم :ملقب ««ثيدحلا

 ديعس وبأ :«دینعلا يمهجلا يسيرملا ىلع ديعس نب نامثع ديعس ا مامإلا ضقن ۷

 .دشرلا ةبتكم يعملالا

 .ةيمالسإلا ةبتکملا «يحانطلا دومحم :ت «ريثألا نبا :«رثالاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» »4

 لهأ «يرثألا يزوف :«فورعملاب نيملسملا رمأ ةالو ةعاط بوجو يف فوطقملا درولا »4
 ۱ .ثيدحلا

 دیسر .ت «یمرادلا

 .فیس رون دمحأ :قيقحتو ةسارد :«خيراتلا هباتكو نيعم نب ییحی ۰
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 يلامجإلا تايوتحملا سرهف

 ةحفصلا ىوتحم ا

 0 ۱  هنع هللا افع- يتعلا ةمدقم *

 1 لوقلا حاتتفا -

 ۸ . باتکلا اذه -

 ۳۹ اهميوقتو باتکلا تاعبط -

 ۱۳ هب ةيانعلاو باتکلا ةمدخ جهنم -

 ۹ -هللا هحر- فلولا ةمجرت *

 ۳۵ باتکلاب فیرعت #

 ۲۷ ۱ -یلاعت هللا همحر- فلؤملا ةمّدقم #

 ۳۱ ۱ ةنطابلا لامعألا نازيم :لوألا ثيدحلا

 ۳ ةرهاظلا لامع الا نازيم :يناثلا ثيدحلا

 2 ظ ةحيصنلا نيّدلا :ثلاثلا ثيدحلا

 56 0 ۱ ةنجلا لوخد لاصخ :مبارلا ثيدحلا

 3 ةماقتسالا موزل :سماخلا ثيدحلا

 ۹ دهاجناو نمؤملاو ملسلا :سداتسلا ثيدحلا

 ۳ قفانلا لاصح : عباسلا ثيدحلا

 05 اهجالعو ناطيشلا ةسوسو :نماثلا ثيدحلا

 1۰ ۱ ۱ ردقلاب ناميولا :مساتلا ثيدحلا

 1۳ اهلضفو ةوعّدلا ىلع ثحلا :رشاعلا ثيدحلا

 1٥ نيدلا يف هقفلا :رشع يداحلا ثيدحلا

 1۸ هللا ىلإ بحاو ريخ يوقلا نمؤملا :رشع يناثلا ثيدحلا
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 ناینبلاب نينمؤملا فصو :رشع ثلاثلا ثيدحلا

 ةنسحلا ةعافّشلا :رشع مبارلا ثيدحلا

 مشزانم سانلا لازن] :رشع شماخا ثیدحا

 لمعلا نيج نما نا رع دالا كيدحلا

 قلا نسحو هللا یوقت :رشع حالا ثیدح

 ةمايقلا موی تاملظ ملظلا : رشع نماثلا ثيدحلا

 هللا ركش ىلع ثحلا :رشع عساتلا ثيدحلا

 املا لق طور نه نور تيما

 ةرطفلا نم رشع :نورشعلاو يداحلا ثيدحلا

 روهط ءاملا :نورشعلاو يناثلا ثيدحلا

 ا عن اهو های نرل و تا فيدخل

 نهنیب ال تارفکم :نورشعلاو مبارلا ثيدحلا

 للي هتالص ةفصب رمألا :نورشعلاو سمانلا ثيدحلا

 ات این صئاصخ نِم :نورشعلاو سداسلا ثيدحلا

 و انلوسر اياصو نم :نورشعلاو عباّسلا ثيدحلا

 ةدابعلا يف داصتقالاو « نيّدلا رسب :نورشعلاو نماثلا ثيدحلا

 هيخأ ىلع ملسلا قوقح :نورشعلاو عساتلا ثيدحلا

 مهتدابع ىلع رفاسملا و ضيرملا رجأ رارمتسا :نوثالثلا ثيدحلا
 ةزانجلاب عارسإلا :نوثالثلاو يداحلا ثيدحلا
 ةبلاغلا ةيوكزلا لاومألا ةبصنأ :نوئالثلاو يناثلا ثيدحلا

 ربصلاو ةفعلا لضف :نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 عضاوتلاو وفعلاو ةقدصلا لضف :نوئالثلاو مبارلا ثيدحلا

 ناتحرف مئاصلل :نوئالثلاو سماخلا ثيدحلا

 مهلضفو ءايلوألا فاصوأ :نوثالثلاو سداٌسلا ثيدحلا

 ةعفانلا تالماعملا يف لصا :نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا

 ةمّرحلا عويبلا نم :نوثالثلاو نماثلا ثيدحلا
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 هطورشو هعاونأ :حلّصلا :نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا

 جالا قولا ءاذأ نخ نره لا تدا

 قوقحلا ءادا بوجو :نوعبرألاو يداحلا ثيدحلا .

 اهماسقأو ةعفشلا ماكحأ :نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا

 اهعاونأو تاكرشلا ةكرب :نوعبرألاو ثلالا ثيدحلا

 هبحاص توم دعب هعفن يرجي ام :نوعبرألاو عبارلا ثيدحلا

 ةكولمملا ريغ تاحابلا ىلإ قبّسلا :نوعبرألاو سماخلا ثيدحلا

 ةثرولا قوقح ءادا :نوعبرالاو نواملا ثيدحلا

 ثراول ةيصو ال :نوعبرألاو مباسلا ثيدحلا

 مهنوع هللا ىلع ّقح :نوعبرألاو نماثلا ثيدحلا

 ةعاضرلا نم تامرحلا :نوعبرألاو عساتلا ثيدحلا

 ةرشيلا نسح :نوسمنخلا ثيدحلا

 ناميألا ماكحأ نم ءيشو «ةرامإلا لاؤس مذ :نوسمخلاو يداحلا ثيدحلا

 ةيصعم نكي مل ام رذنلاب ءافولا :نوسمخلاو يناثلا ثيدحلا

 ةوخإ نونمؤملا امنإ :نوسمخلاو ثلاثلا ثيدحلا

 هل نسحم ريغ وهو بطلا ىطاعت نم مكح :نوسمخلاو عبارلا ثيدحلا

 تاهشلاب وردا ءرد :نوسمنلاو سفاخلا ثیدحا

 فورعلا يف ةعاطلا امنإ :نوسمخلاو سداّسلا ثيدحلا

 نيرجألا و رجألا نيب دهتجما :نوسمخلاو عباتسلا ثيدحلا

 ماكحألا و ءاضقلا لوصأ نم :نوسمخلاو نماثلا ثيدحلا

 ةداهشلا يف حدقي امم :نوسمخلاو عساتلا ثيدحلا

 ديّصلاو حبذلا طورشو بادآ نم :نوتسلا ثيدحلا

 ءيش لك يف ناسحالا :نوتسلاو يداحلا ثيدحلا

 موحللا نم تامّرحلا :نوتّسلاو يناثلا ثيدحلا

 لاجزرلاب ءاسْنلاو ءاسْنلاب لاجرلا هّبشت مذ :نوتّسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 ءاود ءاد لكل :نوتّسلاو عبارلا ثيدحلا
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 ملحلاو ةحلاصلا ايؤُرلا :نوتّسلاو سماخلا ثيدحلا

 ءرلا مالسإ نسح نم :نوتّسلاو سداّسلا ثيدحلا

 دالوألا ةيبرت :نوتّسلاو عباسلا ثيدحلا

 ءوّسلاو حلاصلا سيلجلا لثم :نوتّسلاو نماثلا ثيدحلا

 هزارتحاو نمؤملا ةظقي لامك :نوتسلاو عساتلا ثيدحلا

 نسحلا قّلخلاو عرولاو لقعلا لضف :نوعبمسلا ثيدحلا
 ةعماج ةيصو :بضغت ال :نوعبسلاو يداحلا ثيدحلا

 قحلا درو ربكلا مذ :نوعبسلاو يناثلا ثيدحلا

 لاصخلا هذه عمج نمل حالفلا :نوعبسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 ةغيلب ةزيجو اياصو :نوعبسلاو عبارلا ثيدحلا

 قزرلاو رصنلا بابسأ نم :نوعبسلاو سماخلا ثيدحلا
 ىلاعتو هناحبس هللا مرك عونت :نوعبسلاو سداسلا ثيدحلا

 هبيصي ٌرضل تولا يمت نع يهنلا :نوعبسلاو عباسلا ثيدحلا

 ءاسنلا اوقتاو ءايندلا اوقتا :نوعبسلاو نماثلا ثيدحلا

 ناميإلا بعُش :نوعبسلاو عساتلا ثيدحلا

 ةمايقلا موي هدابعل هميلكت هناحبس هتمظع نم :نونامثلا ثيدحلا

 فالتخالاو لاؤسلا ةرثك مذ :نونامثلاو يداحلا ثيدحلا

 سانلا محري نم لضف :نونامثلاو يناثلا ثيدحلا

 اهلضفو محّرلا ةلص ىلع ثحلا :نونامثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 مهعابتاو لسّرلا ةبحم ةّوق ىلع ثحلا :نونامثلاو عباّرلا ثيدحلا

 رفسلا ءاعد :نونامثلاو سماخلا ثيدحلا

 مككسانم اوذخ :نونامثلاو سداّسلا ثيدحلا

 صالخإلا ةروس لضف :نونامثلاو عباسلا ثيدحلا

 نيتنثا يف الإ دسح ال :نونامثلاو نماثلا ثيدحلا

 ةعفانلا ةعماجلا كلي ینلا ةيعدا نم :نونامثلاو عساتلا ثيدحلا

 تانجلا لوخد بابسأ نم :نوعستلا ثيدحلا
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 ههركي اممو هناحبس هللا هاضري امم :نوعستلاو يداحلا ثیدح ۱

 هجوزلا ةقفن بوجو :نوعستلاو يناثلا ثيدحلا

 بضغلا يف مكحلاو ءاضقلا نع يهنلا :نوعستلاو ثلاثلا ثيدحلا

 ةراّضلا ال ةعفانلا رومألا يف لاملا لامعتسا :نوعستلاو عبارلا ثيدحلا

 نمؤملا ىرشب لجاع :نوعستلاو سماخلا ثيدحلا

 نيدلاولا رب بوجو لضف :نوعستلاو سداّسلا ثيدحلا
 بولقلا ةيقنت لاصخ نم :نوعستلاو نل ثيدحلا

 سانلا يف ةيلهألاو لامكلا ةلق :نوعستلاو نماثلا ثيدحلا

 نامزلا رخآ يف ةنسلاب كّسمتملا لضف :نوعستلاو عساتلا ثيدحلا

 -ةدايزو اهنسح هللا لأسن- ةمتاخلا #

 :ةيملعلا سراهفلا #

 ةينارقلا تايآلا سرهف -

 ةيفلكسلا راثآلاو «ةيوبنلا ثيداحألا سرهف -

 ٠ ليدعت وأ حرجب مهيف ملکتلا لاجرلا سرهف -
 ةروثنملا دئاوفلاو لئاسملا سرهف -

 ديحوتلاو ةديقعلا ملع :ًالوأ .

 ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا مولع :ًايناث

 هب قلعتی امو ملعلا :اثلاث ٠

 دعاوقلاو لوصألا ؛اعبار

 هقفلا :اسماخ

 يناعلاو تاحلطصلا :اسداس

 میساقتلاو عاونألا :ًاعباس

 عجارملاو رداصملا سرهف -

 يلامجإلا تايوتحملا سرهف -

 و دع دج دع ¥ ظ

 او

۳۹۹ 

۷٦ 


